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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 04 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

NÉMETH ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
reggelt kívánok, tisztelt bizottság! Kedves vendégeink, itt jelen a teremben, illetőleg a 
termen kívül! A Külügyi bizottság ülését megnyitom. Bejelentem a 
határozatképességünket. A napirendet megküldtem. A napirenddel kapcsolatban van-
e bárkinek kérdése? Amennyiben nincsen, akkor fölteszem szavazásra. Ki támogatja a 
napirendet? (Szavazás.) Egyhangúnak tűnik, köszönöm. 

Tájékoztató a koronavírus-járvány elleni védekezésről - kormányzati 
védelmi intézkedések és nemzetközi biztonságpolitikai kitekintés 

Első napirendi pontunk keretében szeretném köszönteni Béres János főigazgató 
urat és Korom Ferenc vezérezredes urat, a Magyar Honvédség parancsnokát. 
Vendégeink előzetesen jelezték, hogy az előterjesztésüket prezentáció kísérné.  

Döntés szemléltetés engedélyezéséről 

Figyelemmel az országgyűlési törvény 3/A § (3) bekezdésében foglaltakra, a 
szemléltetés engedélyezéséhez a bizottság döntése szükséges. Ki támogatja? Ez is 
egyhangú. Köszönöm szépen. 

Abban egyeztünk meg vendégeinkkel, hogy a világhelyzettől indulunk, és úgy 
fogunk haladni kis hazánk és a belső problémák irányába, ezért először Béres János 
főigazgató urat kérném, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatóját, hogy 
szóljon. Altábornagy úrral a bizottság keretei között már találkozhattunk, és bízom 
benne, hogy a jövőben ugyanolyan rendszeres lesz ez a találkozás, mint az Információs 
Hivatallal történő találkozása a Külügyi bizottságnak.  

Az elmúlt hetekben mindenki a bizottság tagjai közül megkaphatta a KNBSZ 
napi jelentéseit. Úgy gondolom, hogy rendkívül hasznos jelentéseket kapunk a KNBSZ-
től, és bízunk benne, hogy ez a bizottsági ülés is hozzájárul ahhoz, hogy ezek 
ugyanilyenek vagy még színvonalasabbak legyenek.  

Elsőként altábornagy úrnak adom meg a szót. Parancsoljon! 

Dr. Béres János bevezetője 

DR. BÉRES JÁNOS altábornagy, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 
főigazgatója (Prezentációját projektorral szemlélteti.): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! A KNBSZ alaprendeltetéséből következően a koronavírus-járvánnyal 
összefügésben a szolgálat elsősorban azokat a területeket vizsgálja, amelyek a haderőre 
vonatkoznak, a különböző haderőknél bevezetett intézkedéseket taglalja, az adott 
járványnak a haderőre gyakorolt hatásait vizsgálja.  

Ilyen értelemben a KNBSZ tevékenységéből szeretném levezetni ezt a 
prezentációt, amit önöknek kívánok tartani. Alaptevékenységünk, alaprendeltetésünk 
az, hogy továbbra is híreket, információkat szerezzünk a politikai és katonai 
felsővezetésnek azokról a területekről, amelyek a döntéshozatalhoz szükségesek. A 
jelenlegi helyzetben is folytatjuk a válságkörzetek biztonsági helyzetének folyamatos 
értékelését. Értelemszerűen elsősoran azokra az országokra koncentrálunk, ahol a 
Magyar Honvédség különböző kontingensei települnek. Ebből a szempontból 
kiemelten kezeljük Irakot, valamint Afganisztánt és nem utolsósorban a Balkán 
térségét; elsősorban Koszovót és Bosznia-Hercegovinát. Az utóbbi időben pedig éppen 
a Maliból történő kimenekítések okán sokat dolgoztunk a mali helyzet tisztázásán, 
figyelemmel kísérésén is.  
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A másik fő terület a COVID-19 alakulásának figyelemmel kísérése általában véve 
is! Habár a katonai terület az elsődleges számunkra, de azért nyilvánvalóan mi is 
figyelemmel kísérjük a járványügyi helyzetet, ennek a járványnak a gazdasági-
társadalmi hatásait, következményeit. A következő és meghatározó feladat a járvány 
haderőkre gyakorolt hatása, itt tehát azt vizsgáljuk, hogy hogyan hat ez a 
pandémiahelyzet az egyes haderők kiképzésére, a különböző gyakorlatok megtartására, 
a külföldi missziókra, illetve általában a hadiipari tevékenységre.  

Szintén komoly figyelmet fordítunk a légi szállítást végrehajtók felderítő 
információkkal történő támogatására. Legutóbb éppen a Kambodzsából történő 
hazaszállításkor, a magyar állampolgárok, illetve külföldi állampolgárok hazaszállítása 
kapcsán adtunk információs támogatást annak érdekében, hogy ez a misszió, ez a 
feladat a lehető leggyorsabban és a lehető legrugalmasabban kerüljön végrehajtásra.  

Nagy figyelmet fordítunk arra is, hogy feltárjuk a lehetséges jövőbeni 
gócpontokat. E tekintetben mi elsősorban az afrikai országokat látjuk, hiszen ott 43 
különböző országban jelent már meg a vírus, de ugyanilyen komolysággal és 
odafigyeléssel vizsgáljuk Afganisztánt, ahol is Herát tartomány az a terület, ahol úgy 
gondoljuk, hogy a járvány gócpontja ki fog alakulni az elkövetkezendő időszakban.  

Nagy figyelmet fordítunk a kiberbűnözésre, illetve a kiberbűnözők járvánnyal 
kapcsolatos tevékenységének a figyelemmel kísérésére és értékelésére. Erről majd a 
prezentációban részletesebben is beszélek. Erről a területről egyébként hetente soron 
kívüli jelentéseket terjesztünk fel a felhasználóknak. (Dr. Lukács László György 
megérkezik.) 

Végül, de nem utolsósorban továbbra is kiemelt feladatunk a 
terroristacsoportok, különböző szélsőséges csoportok járvánnyal kapcsolatos 
tevékenységének a figyelemmel kísérése. Gondolok itt a bioterrorizmus megjelenésére, 
valamint nem utolsósorban továbbra is fontos feladat a migrációs folyamatok 
figyelemmel kísérése és értékelése.  

Mindenekelőtt elsőként a Covid-19 vírus nemzetközi biztonsági környezetre 
gyakorolt hatásáról kívánok beszélni. E tekintetben azt kell elmondanom, hogy a vírus 
megjelenése óta jelentősen csökkent a harcok intenzitása azokban a 
válságkörzetekben, amelyekre nagy figyelmet fordítunk. Így Irakban, Szíriában és 
Afganisztánban is csökkent az összecsapások intenzitása. Nyilvánvalóan Szíriában 
nemcsak a vírushelyzet miatt, hanem a török-orosz megállapodásnak köszönhetően is 
egy nyugalmibb állapot alakult ki, hiszen a törökök és az oroszok közös járőrözéssel 
igyekeznek fenntartani a térségben, ha lehet azt mondani, a relatív békét. Ettől 
függetlenül természetesen a térségben jelen lévő Hayat Tahrir al-Sham vagy Levantei 
Felszabadítási Testület, amely a szíriai Al-Kaida manifesztációja, továbbra is 
különböző támadásokat hajt végre a szíriai rezsim csapatai ellen, a térségbe települt 
Hezbollah-zászlóalj ellen, és nyilván igyekeznek károkat okozni az orosz csapatoknak 
is. Ezek azonban a korábbi összecsapásokhoz képest vagy azokkal összevetve 
eltörpülnek az intenzitásukat illetően. Afganisztánban szintén van egy amerikai-tálib 
megállapodás, és ennek is köszönhetően sokkal kevesebb összecsapásra kerül sor. 
Ugyanakkor itt is jól látható, és a hétvégén is bekövetkezett egy olyan merénylet, amit 
a tálibok nem a nemzetközi erők ellen, hanem az afgán kormányerők ellen hajtottak 
végre.  

A bioterrorizmus a következő terület, amelynek korlátozott megjelenésére 
vannak jelzések, és most nem elsősorban az ISIL Daesh vagy az Iszlám Állam azon 
legutóbbi felhívására gondolok, hogy menjetek és fertőzzetek, hanem számos más 
területen, Indiában is megvannak ennek a nyomai. Az ottani Tablighi Jamaat hittérítő 
szervezet tevékenységéből következően bizonyos jelek arra utalnak, hogy ezt lehet 
bioterrorizmusnak definiálni, de az Egyesült Államokban is a különböző fajvédő 
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csoportok megjegyzései, nyilatkozatai is arra utalnak, hogy ezt a járványt fel kívánják 
használni az általuk ellenségnek tartott kisebbségek elleni fellépésre. De ugyanez a 
helyzet Egyiptomban is, ahol a Muzulmán Testvériség nevezetű szervezet szintén arra 
hívta fel a tagjait, hogy menjenek és fertőzzenek, lehetőség szerint katonákat, 
kormánytisztviselőket közvetlen ráhatással, és így pusztítsák őket, ha lehet ezt a szót 
használni.  

A nemzetközi környezetre gyakorolt hatást illetően azt is megállapítottuk, hogy 
jelentősen csökkent az Európára nehezedő migrációs nyomás. Ez elsősorban annak 
köszönhető, hogy az egyes országok nagyon komoly határvédelmi intézkedéseket 
foganatosítottak, illetve számos országban a haderőt felhasználták a különböző 
menekülttáborok őrzés-védelmére, az ottani mozgások korlátozására.  

A biztonsági környezetre gyakorolt hatás következő eleme, hogy azt 
tapasztaljuk, hogy fokozódik a szervezett bűnözés aktivitása. Itt anélkül, hogy 
végigmennék az országokon, szeretném kiemelni Olaszországot, ahol az ottani maffia, 
tehát a Cosa Nostra, a Camorra tevékenységét vizsgálva azt látjuk, hogy a különböző 
bajba került vállalatokba igyekeznek beépülni, igyekeznek befolyást szerezni bennük. 
Gyakorlatilag az ezekbe a vállalatokba való beruházáson keresztül igyekeznek fehérre 
mosni a feketepénzeiket. De ezen kívül más területeken is megjelenik a szervezett 
bűnözés. A védőfelszerelések elosztása a Balkán különböző országaiban sok esetben 
szervezett bűnözői csoportok kezébe került, illetve talán elmondhatom, hogy 
Németország egy nigériai tranzakció során körülbelül 6 millió eurót veszített azzal, 
hogy a Nigériából megrendelt különböző védőeszközök, elsősorban maszkok 
vonatkozásában, amikor kirepült Nigériába a német légierő gépe, és megpróbálta 
hazahozni azt a megvásárolt mennyiséget, amit már ki is fizettek, akkor kiderült, hogy 
időközben eltűntek a dobozok, eltűnt a felszerelés, és ez nyilván szintén a nigériai 
szervezett bűnözés számlájára írható.  

Végül, de nem utolsósorban a nemzetközi biztonsági környezetre gyakorolt 
hatás tekintetében a kiberbűnözést is vizsgáljuk. A járvány megjelenése óta azt 
tapasztaltuk, hogy a kiberbűnözői aktivitás jelentősen megnőtt. Elsősorban álhírek 
terjesztése, illetve ezzel összefüggésben az olyan nem létező cégek létrehozása, és áru 
nélküli ügyletek lebonyolítása, amivel jelentős károkat okoznak. Ennek eredményeként 
egyébként számos országban - akár Romániát vagy Nagy-Britanniát említem - már a 
katonákat, a haderő kiberszakembereit is bevetették ezen kiberbűnözők 
tevékenységének a megakadályozására.  

A következő slide-on a védekezésbe bevont erők médianyilvánosságáról 
szeretnék néhány szót szólni. Azt kell mondanom, hogy a járvány elleni védekezésbe 
bevont erők és eszközök, a különböző pandémiás cselekvési tervek az egyes 
országokban eltérő módon kerülnek kommunikálásra. Nyugat-Európában sokkal 
nyitottabbak, sokkal több információ jelenik meg. A németek és az osztrákok 
gyakorlatilag mindent nyilvánosságra hoznak. Minél inkább keletebbre megyünk, 
annál több a titkolódzás, illetve bizonyos információk elhallgatása. Ez nem feltétlenül 
jelent rosszat, hiszen katonai vonatkozásban ennek feltétlenül megvan az értelme, 
hiszen az adott ország, amely különböző katonai képességeket veszít a járvány kapcsán, 
az nem biztos, hogy ezt meg akarja mutatni.  

A másik, a haderőn belüli fertőzöttek és karanténban lévők számának egymástól 
eltérő kommunikációja. Itt pontosan ugyanerről van szó. Tehát vannak olyan területek, 
ahol nem teljesen nyitottak az országok az információ közlésére. Hogy csak egy példát 
mondjak, Fehéroroszország csak a múlt héten jelentette be az első Covid-vírusos 
megbetegedést, és csak feltételezni tudjuk, hogy ez az ország sem marad ki abból a 
járványból, ami már a legtöbb országban jelen van.  
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Szintén a védekezésbe vont erők médianyilvánossága kapcsán fontos, hogy a 
védelmi tárcák képviselői rengeteget szerepelnek, igen nagy sajtónyilvánosságot 
kapnak, a miniszterek és államtitkárok folyamatos médiaszereplései, főleg német, cseh, 
lengyel, osztrák viszonylatban kiemelkedőek.  

A miniszterek folyamatosan igyekeznek elmagyarázni azt a tevékenységet, 
amelyeket a védekezésbe vont erők végeznek az adott országokban. Tehát mint 
ahogyan Magyarországon is ennek megvan a maga kommunikációja, ezekben az 
országokban szintén rámutatnak a különböző miniszteri, államtitkári látogatások 
hadiipari üzemekben, kórházakban tett látogatások arra, hogy a katonák milyen 
területeken segítik a védekezést. 

A következő slide-okon a konkrét katonai intézkedéseket szeretném sorra venni. 
Ez általában jellemző az európai országokra. Majdnem mindenhol létrehoztak 
valamifajta operatív válságkezelő törzset, vagy éppen munkacsoportnak nevezik. 
Szinte mindenhol kialakítottak egy váltott munkarendet vagy home office rendszert, 
ami az állomány megóvását célozza, ha lefertőződés van a munkavégzők körében, 
akkor le tudják váltani, be tudjanak vonultatni egy friss állományt, mert a munka nem 
állhat meg.  

A következő ilyen terület, hogy korlátozó intézkedéseket vezettek be szinte 
mindenhol. Van, ahol teljes laktanyaelhagyási tilalom lépett életbe, illetve szinte 
mindenhol tiltják az állomány külföldre utazását. Ez nálunk is így van. Csak a miniszter 
úr engedélyével mehet katona külföldre.  

Folyamatos az állomány egészségügyi ellenőrzése és tesztelése. Igaz, ez teljesen 
eltérő haderőnként. Németországban például a teljes haderő állományának tesztelése 
a cél, miközben a briteknél csak akkor tesztelnek, ha konkrétan megjelenik a vírusnak 
valamifajta tünete.  

Szinte minden országban felhasználták a haderőt a határvédelem 
megerősítésére. Ez a mi esetünkben is így van. Az északi, a nyugati és a déli határunkon 
a Magyar Honvédség nagyon komoly segítséget nyújt az ottani erőknek. A migrációs és 
befogadóközpontok biztosítása is jellemző számos országban. Példaként a szerb 
kormány intézkedését emelném ki, amely a járvány már nagyon korai szakaszában 
katonákat rendelt ki ezekhez a központokhoz, és megerősítette ezek őrzés-védelmét. 
Szintén jellemző az őrzés-védelmi feladatok korlátozott átvétele a rendőri szervektől. 
Példaként hozhatom fel Ausztriát is, ahol a külképviseletek őrzés-védelmét a katonákra 
bízták, vagy Hollandiát, ahol különböző kulcsfontosságú vagy létfontosságú 
intézmények, nukleáris erőművek őrzés-védelmét erősítették meg katonákkal. 

Jellemző a katonai kórházak és egészségügyi személyzet bevonása ebbe a 
pandémia elleni fellépésbe. A tartalékosok házi betegellátásba történő bevonása 
elsősorban Ausztriában jelent meg már a kezdetektől, hiszen Ausztriában a határzár 
miatt elmaradtak azok a külföldi vendégmunkások, akik ezeket a házi betegellátásokat 
végezték. Tehát lépnie kellett a kormánynak, és a tartalékosok bevonásával igyekeztek 
orvosolni ezt a problémát.  

Számos országban a katonák tábori kórházakat létesítettek vagy ideiglenes 
karanténközpontokat, mobil egészségügyi csoportokat működtetnek, kórházak előtt 
úgynevezett osztályozó sátrakat építettek meg, mobil szűrési pontokat hoztak létre.  

Néhány országban a katonákat a mentőszolgálatok támogatására is 
felhasználják, ami azt jelenti, hogy akár Ausztriában, akár a britek részéről katonákat 
képeznek át arra, hogy a civil mentőautókat vezetni tudják, többek között Nagy-
Britanniában már 200 katonát képeztek át arra, hogy civil mentőautókat vezessenek. 
(Nacsa Lőrinc belép a terembe, és helyet foglal.) 

Jellemző a polgári kórházakkal történő szoros együttműködés is. Itt szinte 
mindenhol kapnak valamifajta támogatást a katonáktól a különböző polgári kórházak. 
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Végül, de nem utolsósorban a karanténintézkedések betartásának az ellenőrzésébe is 
bevonják a katonákat: a polgári hatóságokkal, a rendőrökkel közös járőrözések vannak, 
különböző drónalkalmazásokat lehet tapasztalni, illetve kialakítottak úgynevezett 
smartrendszereket, amelyek elsősorban mobilapplikációkon keresztül működnek - a 
fertőzés figyelemmel kíséréséről beszélünk itt -; ennek kutatása számos haderőben 
zajlik.  

A csehek igen előrehaladottak ezen a téren, de meg kell hogy mondjam, hogy 
nálunk is zajlanak ilyen jellegű kísérletek, hogy hogyan tudjuk nyomon követni a 
fertőzötteket, hogyan tudjuk adott esetben a kontaktkutatást ilyen applikációk 
segítségével elvégezni.  

Végül a vegyvédelmi alegységek mentesítési és fertőtlenítési tevékenysége 
szintén általános. Közismert a Magyar Honvédség Pesti úton végzett fertőtlenítő 
tevékenysége, de a cseheknél, a lengyeleknél is hasonló, illetve a románoknál is hasonló 
mentesítésekre használják fel a különböző vegyvédelmi alakulatokat. 

A következő ilyen katonai intézkedés kategóriájába tartozó elem, hogy szinte 
mindenhol bevonták a merev- és forgószárnyas eszközöket a betegszállításba, illetve 
egészségügyi felszerelések szállításába. A jobb oldali képen egy francia repülőgép belső 
tere látható, amit gyakorlatilag fertőzött emberek, állampolgárok kezelésére alakítottak 
át. Ezen belül a németek, a britek és a belgák is rendszeresen igénybe veszik ezeket a 
katonai eszközöket az egészségügyi felszerelések szállításába, illetve a betegszállításra.  

Szintén felhasználják a katonai gépeket a külföldön rekedt állampolgárok 
hazaszállítására. A polgári gazdasági szereplők logisztikai támogatása szintén olyan 
feladat, ami nagyon sok országban jelen van. Ausztriában és Hollandiában például a 
járvány kezdeti szakaszában az élelmiszer-áruházakban, az élelmiszer-depóknál a 
rakodási munkálatokba kellett katonákat bevonni, hiszen ahogy ezekben az 
országokban az ottani kereskedelmi láncok, az Aldi, a LIDL vagy Auchan elmondta, 
egy-egy napon egy kisebb karácsonyi szezon komplett értékesítése zajlott le, és ilyen 
értelemben az áruházak feltöltését a meglévő állománnyal nem tudták megoldani, 
ehhez kértek katonai segítséget. 

A következő ilyen pont a 7/24. online vagy telefonos szegélyvonalak 
működtetése az egyes országokban. Itt katonaorvosok, katonapszichológusok vannak 
a vonal végén, és igyekeznek segítséget nyújtani a rászorulóknak. A CIMIC-feladatok, 
tehát a polgári és katonai együttműködési feladatok szintén megjelennek a legtöbb 
országban, többek között vagy elsősorban az egészségügyi és élelmiszer-segélyek 
elosztásában segédkeznek a katonák.  

Végül, de nem elsősorban nagyon fontos feladat a különböző hadiipari vállalatok 
átállítása járvány megelőzésére vagy éppen a különböző járványügyi eszközök 
előállítására. Katonai kutatóintézetek dolgoznak azon, hogy valamifajta vakcinát 
fejlesszenek ki az amerikaiaknál, kifejezetten az amerikai haderő kutatóintézetében a 
vakcinafejlesztésre tértek át. Oktatási intézményeket is bevontak a védőfelszerelések 
gyártásába, fejlesztésébe. 

A cseheknél és a románoknál nagyon komoly fejlesztések zajlottak, különböző 
oxigénsátrakat alakítottak ki. Az izraeliek rendkívül elöljárnak ezen a téren, de a 
szerbeknél is a hadiipari vállalatok egy részét bevonták a maszkok gyártásába és 
különböző fertőtlenítők előállításába.  

A következő ilyen terület, amiről beszélni kívánok, az a nemzetek közötti 
együttműködés, amit megtapasztaltunk. Ez nyilván a sajtóban is megjelent, hogy a 
fertőzöttek szállításában és ellátásában komoly együttműködés alakult ki Olaszország 
és Németország között, illetve a németek nagyon sok segítséget nyújtottak a 
franciáknak is.  
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Ezenkívül Nagy-Britannia is beszállt az Olaszországból és Franciaországból 
százas nagyságrendben átszállított betegek ellátásába. Tehát gyakorlatilag bilaterális 
alapon kialakult egy nagyon komoly együttműködés, és azt gondolom, hogy ez 
megerősítette ezen országok közötti kapcsolatokat is.  

A másik ilyen terület, ami a nemzetek közötti együttműködésre utal, az az EU 
egészségügyi szakcsoportok és haditechnikai eszközök időszakos külföldre telepítése. 

A legeklatánsabb példa azok a szállítmányok, azok a delegációk, ha lehet így 
fogalmazni, amelyek Oroszországból és Kínából érkeztek Európa különböző 
országaiba. De az oroszok például Szerbiában és Örményországban is igen jelentős 
segítséget nyújtottak az ottani járványhelyzet kezelésében.  

Az egészségügyi védőfelszerelések külföldre szállítása tekintetében szintén 
Kínát, illetve Törökországot kell megemlítenem. Törökország nagyon komoly 
segítséget nyújtott a nyugat-balkáni országoknak, mindenekelőtt a szintén muszlim 
többségű Bosznia-Hercegovinának abban, hogy meg tudjon birkózni ezzel a jelenlegi 
pandémiás helyzettel.  

A következő slide-on azokat a fertőzött és karanténban lévő katonákat 
igyekeztük összesíteni, akik az egyes országokban megfertőződtek, elhunytak vagy 
karanténba kerültek. Ez nem egyszerű feladat, mert ahogyan a prezentációm elején 
elmondtam, ez az adott haderők hadrafoghatósága szempontjából minősített 
információ, és itt tényleg nem nagyon hoznak nyilvánosságra információt, csak, ami a 
különböző sajtóhírekben megjelenik, az nyilvános. E tekintetben kiemelhető a francia 
Charles de Gaulle repülőgép-anyahajón történő fertőzés, ahol legkevesebb 940 
tengerész fertőződött meg, tehát meglehetősen nagy létszám. Ennek is köszönhető, 
hogy a franciáknál, az egyéb katonákkal együtt körülbelül 1500-4000 fő között lehet a 
valós érték.  

A következő slide-on a vírus hatását kívánom bemutatni a haderőkre, hogy az 
egyes országok hogyan reagáltak különböző területeken. Jellemző, hogy a sorköteles és 
tartalékos állomány bevonultatási időpontját elcsúsztatták, tehát egyszerűen a meglévő 
állományt benntartották, és a sorköteles állományt nem vonultatták be, tartogatják 
arra az időszakra, ha esetleg a meglévő állomány lefertőződne.  

Szintén jellemző az, hogy a kiképzési feladatokat módosították. Nyilvánvalóan 
itt a cél az, hogy csökkentsék a különböző kiképzéseken részt vevő állomány 
koncentrációját, közös együttlétét, ennek megfelelően a legtöbb esetben a tantermi 
foglalkozások elmaradtak. De ugyanígy a nemzetközi gyakorlatok terén is mindenhol 
elhalasztották a gyakorlatokat, pedig április és május az az időszak, amikor a legtöbb 
nemzetközi gyakorlatra sor szokott kerülni. Talán legalább nyolc különböző 
hadgyakorlat elmaradását detektáltuk az elmúlt időszakban.  

Jellemző sajnos az is, hogy egyes haderőknél a harckészültség és a 
hadrafoghatóság időszakos csökkenése tapasztalható. Itt megint csak azt a francia 
példát vagy azt az amerikai példát tudom felhozni, ahol a haditengerészet különböző 
egységeinél olyan szintű fertőzés következett be, aminek az eredményeként 
mondhatjuk azt, hogy az adott kötelék hadrafoghatósága csökkent. Már említettem a 
francia repülőgép-anyahajónál bekövetkezett fertőzést, de ugyanez a helyzet az 
amerikaiak esetében, a 4500 fős állomány 20 százaléka fertőződött meg. 

A következő ilyen terület a költségvetési átalakítások és az esetleges 
megszorítások a különböző védelmi költségvetések vonatkozásában. Itt máris 
megjelentek azok a hírek, amelyek az idetervezett haderőfejlesztési összegek egyes 
esetekben való átcsoportosítását igényelték. A horvátoknál 25 millió euróval 
csökkentették a védelmi költségvetést, de hogy messzebb menjek, Dél-Koreában 733 
millió dolláros csökkentést irányoztak elő. Nyugat-Európában még nincsenek 
döntések, még vizsgálat tárgyát képezi ez a terület, hiszen éppen a járvány mutatja meg, 
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hogy ha a haderőre szükség van, akkor ennek a haderőnek rendes felszereléssel, 
komoly technikai eszközökkel kell rendelkeznie. Tehát ezekben az országokban - és 
most elsősorban a nyugat-európai, illetve a V4-országokról beszélek - inkább az a 
gondolkodás válik uralkodóvá, hogy ahol lehet, ott persze inkább át kell alakítani 
azokat a területeket, amelyek fontosak, és e tekintetben az orvosegészségügyi 
területeket is meg kell erősíteni, de mindenki igyekszik tartani a GDP 2 százalékára 
vonatkozó korábbi vállalását.  

A haditechnikai fejlesztésekre és beszerzésekre szintén kedvezőtlen hatást 
gyakorol ez a jelenlegi helyzet, de itt is ugyanazt tudom mondani, amit általában a 
költségvetés kapcsán elmondtam, hogy nagyon alaposan megfontolják az egyes 
országok, hogy mi az, amit leállítanak, és mi az, amit folytatnak. Itt inkább azt 
mondom, hogy csökkentésről kevés esetben van szó, inkább átalakítják azokat a 
fejlesztési terveket, amelyeket, mondjuk, két-három vagy egy évvel ezelőtt 
kialakítottak.  

A missziós szerepvállalások időszakos átrendeződése a következő hatás, amiről 
beszélni kívánok. Irakban is azt tapasztaljuk, hogy a kiképzést időszakosan 
felfüggesztette a nemzetközi erők parancsnoksága. Nagyon sokan hazatelepítettek 
időszakosan katonákat, például a franciák, a hollandok, a csehek időszakosan kivonták 
az állományuk egészét vagy egy részét, de Afganisztánban is egy nagyjából 20 
százalékos csökkentést határoztak el az országok, és e tekintetben a járvány inkább 
felgyorsította ezt a csökkentést az egyes országok vonatkozásában.  

Ami a legutóbbi napok markáns fejleménye, az Maliban tapasztalható, ahol 
nagyon komoly fertőződés érte az ott lévő nemzetközi erők állományát, hiszen ott van 
egy EU-misszió, van egy franciák vezette misszió, és van egy ENSZ-misszió is, és 
mindhárom misszióban megtapasztaljuk azt, hogy szinte naponta kerülnek kivonásra 
német, spanyol, cseh erők, és a franciák által folytatott Barkhane nevezetű misszió 5100 
fős állományának a váltását is elhalasztották a jelenlegi helyzetre tekintettel.  

A következő ilyen terület a hadiipari vállalatok határozatlan idejű, részleges vagy 
teljes leállása, ami a Covid hatása a haderőkre témában vizsgálandó. Itt sok esetben 
vagy leállították, és azoknak is az elkövetkezendő hetekben kerül sor az újraindítására, 
vagy igyekeztek olyan járványügyi eszközök gyártására átállítani, ahol ez lehetett, 
amelyekkel segítették az adott ország védekezését. És természetesen minden haderőnél 
létrejöttek azok a tervek, amelyek az újraindítás időszakára vonatoznak. Itt elsősorban 
a cél a haderők tevékenységének visszaállítása a pandémiát megelőző időszakra, és 
nyilvánvalóan folytatni azt a kiképzést és azokat a feladatokat, amelyek a haderők 
alaprendeltetéséhez tartoznak.  

A következő összehasonlító táblázaton szeretném bemutatni, hogy a katonákat 
az egyes országokban mire használták fel, és e tekintetben látható, hogy Magyarország 
vonatkozásában nincs okunk szégyenkezni, hiszen majdnem minden területen, ami 
más országokban megjelent, a magyar vonatkozásokban is felhasználták a haderőt a 
különböző járvánnyal összefüggő tevékenységekre, úgy, mint a járőrözés, a 
határvédelem, a légi szállítás, a mentesítési feladatok végzése, EU-alegységek 
létrehozása, logisztikai szállítások, a tábori kórházak létrehozása, objektumvédelem 
megerősítése, vagy különböző karanténintézkedések betartatása.  

Végül a jövőbeni kilátások vonatkozásában úgy gondolom, hogy itt is a 
legfontosabb feladat az újraindítás politikájának a vizsgálata. Igyekszünk figyelemmel 
kísérni, hogy az egyes szomszédos vagy európai országok milyen intézkedéseket 
tesznek, hogyan használják fel a haderőiket, hogyan tervezik visszaállítani a normál 
működési rendet, hiszen ezekkel a jelentésekkel tudjuk segíteni a saját politikai és 
katonai vezetésünk gondolkodását abban, hogy mi itthon hogyan alakítsuk a 
politikánkat.  
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Szintén a kilátásokhoz tartozik, hogy a COVID-19-járvány mérséklődését 
követően kiújulhatnak a fegyveres csapások a válságkörzetekben, így Irakban és 
Szíriában is, hiszen azt látjuk, hogy ezt a jelenlegi helyzetet mindegyik fél - ha most 
csak a szíriai konfliktusról beszélek - a csapatai megerősítésére, a sorainak rendezésére 
használja, és úgy gondoljuk, az az értékelésünk, hogy amint ez a járvány és 
következményei alábbhagynak, miután az eredeti okok nem szűntek meg, ezért 
ezekben a térségekben ki fognak újulni a harcok. 

A kilátások közé tartozik, hogy a járvány elleni küzdelem miatt bevezetett 
rezsimintézkedések következtében a közel-keleti régióban és az afrikai kontinensen 
olyan belpolitikai feszültségek alakulhatnak ki, amelyek az adott országok egyébként is 
gyenge egészségügyi, gazdasági vagy politikai rendszerei okán olyan belpolitikai 
feszültséget generálhatnak, vagy olyan állami szintű problémákat, amelyek újabb 
konfliktusokhoz vezethetnek, és ilyen értelemben Európa akár migrációs, akár más 
szempontból a korábbiakhoz képest jelentősebb nyomás alá kerül. 

Általában véve pedig kilátásként azt kell mondanom, hogy a legtöbb ország 
reakciója az, hogy ez nem fog elmúlni teljes mértékben, együtt kell élnünk majd a 
vírussal, a vírus hatásait a lehető legnagyobb mértékben csökkenteni kell, de együtt kell 
élnünk vele, és ezen jelenlét közepette kell megtalálnunk az élet normális 
működtetésének a módját. Köszönöm szépen a figyelmet.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, altábornagy úr. Most hadd adjam meg a szót a 

parancsnok úrnak.  

Korom Ferenc kiegészítése 

KOROM FERENC, a Magyar Honvédség parancsnoka (Előadását projektorral 
szemlélteti.): Nagyon szépen köszönöm. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tisztelt 
Hölgyeim és Uraim! Köszönöm a lehetőséget, és engedjék meg, hogy egy 
helyzetjelentés keretében jelentsek önöknek a Magyar Honvédség feladatrendszeréről 
ebben a veszélyhelyzetben a járvánnyal kapcsolatosan.  

Alapvetésként szeretném önöknek jelenteni, hogy a Magyar Honvédség 
feladatrendszerét a veszélyhelyzetben országos hatáskörrel létrehozott operatív törzs 
irányításával, az ő igényei alapján hajtja végre, szoros együttműködésben és elsősorban 
a rendvédelmi szervek támogatásához kapcsolódó feladatokat hajtja végre jelen 
pillanatban a Magyar Honvédség. 

A következő slide-on nyilván a Magyar Honvédségnek az Alaptörvényben 
meghatározott alapfeladatát minden körülmények között teljesítenie kell, ezért ezen a 
slide-on szeretnék néhány, a nyílt ülésen elmondható információt jelenteni önöknek. 
Nyilván az alaprendeltetésből adódó feladatát a Magyar Honvédségnek mindenkor 
tudnia kell teljesíteni, így azok a készenléti erők, amelyek ennek a biztosítására 
létrehozásra kerültek, ebben a veszélyhelyzetben is hiánytalanul működnek. Ez az 
ország fegyveres védelmi tervét kiszolgáló erőket jelenti, a NATO légtérvédelmi erejét, 
illetve a stratégiai evakuációs erőket. 

Emellett a Magyar Honvédségnek van - szintén országos hatáskörrel - egy 
pluszfeladata, ez pedig nem más, mint a kutató-mentő feladatok végrehajtása az ország 
teljes területén, amit továbbra is biztosít a Magyar Honvédség. A következőt kérem 
szépen! 

A feladatainkat, ahogy jelentettem már önöknek, az operatív törzs irányításával, 
nem találtunk ki új dolgot, hiszen Magyarországon korábban létrehozott hét katonai 
rendészkörzetnek megfelelően csoportosított erőkkel hajtjuk végre. A slide-on ezt a hét 
katonai körzetet láthatják, és az odatartozó katonai alakulatokat, amelyek biztosítják 
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ehhez létszám, technikai eszköz és képesség vonatkozásában a megfelelő erőket. A 
következőt kérem szépen! 

Természetesen mi is figyelemmel kísérjük a járványnak mind a világ, mind 
Magyarország tekintetében az alakulását, és emellett nyilván a Magyar Honvédségre 
vonatkozóan is pontos adatokkal rendelkezünk, amit ilyen jellegű fórumon most nem 
fogok önökkel ismertetni. A slide-on a mai adatokat láthatják.  

A járvány korai szakaszában mi már az általánosságban bevezetett 
rendszabályoktól eltérően sokkal szigorúbb rendszabályokat kezdtünk bevezetni a 
Magyar Honvédségben. Erre azért van szükség, mert önök nagyon jól tudják, hogy a 
Magyar Honvédség alapvetően a feladatait kötelékekben, alegységkötelékekben hajtja 
végre, ahol is nyilván a megfertőződés veszélye jelentősebb, illetve nagyobb.  

Éppen ezért azokat a megelőző és óvó rendszabályokat, amelyek szükségesek 
voltak mind a hazai feladatvégrehajtáshoz vagy csak a normál napi feladatellátáshoz - 
mégpedig a külföldön szolgálatot teljesítő katonai kontingenseknél -, azt mi időben 
meghoztuk, időben végrehajtásra került mind a katonai kontingenseknél külföldön, 
mind pedig itthon, Magyarországon az alakulatoknak az egészségügyi 
védőfelszereléssel és speciális felszereléssel történő ellátása. Így azt tudom önöknek 
összességében jelenteni, hogy Magyarországon a Magyar Honvédségben a fertőzöttek 
száma egy számjegyű, és nem éri el az ötöt. Mintavétel tekintetében pedig nagyjából a 
ezerötszázas szinten járunk jelenleg.  

Emellett természetesen - hiszen szükség van erre - felvettük a kapcsolatot a 
Magyar Honvédség egészségügyi főnökével, illetve a Védelem-egészségügyi 
Igazgatóság által elsősorban a környező országok és a V4-országok hasonló 
szervezeteivel. Adatot, információt és tapasztalatot cserélünk ezekkel az országokkal, 
hiszen ahogy a főigazgató úr is elmondta, minden hadsereg dolgozik azon, hogy 
megoldást, közös eljárásrendet alakítsunk ki, és ez ilyen szempontból nagyon fontos, 
hogy ezeket a tapasztalatokat meg tudjuk osztani a szövetségen belül vagy a környező 
országok egészségügyi szervezeteivel. 

Emellett természetesen - hiszen abban a szerencsében van részünk -, hogy a 
Katona-egészségügyi Kiválósági Központ itt, Magyarországon települ, így nyilván a 
kezdet kezdete óta velük is szorosan együttműködünk. Így van adatunk a NATO-ban, a 
NATO által, a NATO műveleti vezetése által kiadott eljárásrendekről és információkról. 
Ez nagyon-nagyon fontos a külföldi misszióknak - a későbbiekben fogok róla szólni -, 
illetve meg tudjuk osztani az általunk leszűrt tapasztalatokat ugyanúgy a NATO-
tagországokkal. A béketámogató műveletek tekintetében a Magyar Honvédség 
továbbra is 11 műveletben változatlan, 1200 fős ambíciószinttel vesz részt, és láthatják 
a slide bal alsó sarkában, hogy ennek több mint a fele, 52 százalék NATO-művelet.  

A műveletekben - ahogy jelentettem - az elmúlt időszakban az egészségügyi 
szolgálatok megerősítésre kerültek. Külön, speciális felszereléssel kerültek ellátásra, és 
a teljes műveletben részt vevő magyar személyi állomány rendelkezik a megfelelő 
védőfelszerelésekkel. Természetesen a missziókban szolgálatot teljesítő egészségügyi 
szakállomány folyamatosan kapcsolatot tart a helyi egészségügyi szervezetekkel annak 
érdekében, hogy a helyi tendenciákról - hiszen ez más Afrikában és más a Balkánon - 
folyamatos információval rendelkezzünk.  

Azt tudom jelenteni önöknek, hogy a missziók tekintetében Bosznia-
Hercegovinában az EUFOR-műveletben történt fertőződés. Két főt sikeresen 
Stratevac-kal evakuáltunk. Jelen pillanatban a műveletek intaktok, tehát nincs 
fertőzött személy, akiket pedig evakuáltunk, ők jól vannak.  

Szeretnék részletesen szólni a Magyar Honvédség Magyarországon történő 
feladatellátásáról, amelyet, még egyszer szeretnék hangsúlyozni, az operatív törzs 
irányításával, illetve annak igényei alapján hajt végre. A tranzitútvonalak 
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biztosításában segítjük a BM erőit. Itt is tulajdonképpen az a feladat, hogy mentesítsük 
azon rendőri erőket, akiknek másféle feladatot, a közrend fenntartását kell 
Magyarország területén biztosítani. Láthatják, hogy öt statikus és négy mozgó járőrrel 
hajtjuk végre a BM, illetve az operatív törzs által meghatározott helyeken ezt a 
feladatot. Itt a tranzitútvonalon áthaladó konvojok, kamionok, teherautók kezelését 
hajtja végre tulajdonképpen ez az állomány, március 13-án reggel 8 órától 
folyamatosan.  

Természetesen nekünk biztosítanunk kell, főigazgató úr már szólt arról, hogy 
nemzetközi gyakorlatokat mondtak le, szakadtak félbe. Így történt ez egyébként 
Magyarországon, hiszen a járvány magyarországi elterjedésekor is folytak 
magyarországi nemzetközi gyakorlatok. Nekünk tudnunk kell teljes Magyarország 
területén ezeket a hazatérő katonai konvojokat, katonai alakulatokat kísérni. Tehát 
nyilván itt is folyamatosan a katonai rendész járőreink részt vesznek ezen feladatok 
végrehajtásában. Jelenleg egy ilyen van folyamatban Románia és Ausztria 
viszonylatában. Romániában gyakorlatot végrehajtó külföldi alegység tér haza, 
Magyarországon keresztül kísérjük őket, és Ausztriában bocsátjuk őket ki 
Magyarország területéről.  

A következő ilyen feladat a jelenlétfokozó katonai rendész járőr, ami megint nem 
új dolog, hiszen a hét katonai rendész körzetben eddig is hajtottunk végre ilyen 
feladatot. Ezt a feladatot most sűrűbben, naponta hajtjuk végre, március 20-án reggel 
8 órától kezdődően. Ez a feladat kiegészült április 8-án reggel 8 órától. Nagyon-nagyon 
sok önkormányzat kéri a katonai rendészek létszámának a növelését a különböző 
településeken. Igenis ez egy, az emberek biztonságérzetét növelő feladat, amelyet, azt 
gondolom, hogy a katonai rendészeink sikerrel hajtanak végre, mintegy 15 
helyőrségben Magyarország területén.  

Tekintettel a kormány által meghozott intézkedésekre, az északi és a nyugati 
határon öt megyében hajt végre határzárási feladatokat a Magyar Honvédség személyi 
állománya. Itt sincs másról szó, mint a lezárt határátkelők őrzésvédelméről, amelyet 
szintén a belügyi erők támogatásával, illetve őket kiváltva hajtunk végre március 21-én 
reggel 8 órától. Nagyon fontos azt látni, hogy ezek a határátkelők zárva tartanak. Itt 
nincs útlevélkezelés, ami egyébként szakmai felkészülést igényelne, így ezt a feladatot 
nyilván a katonáink hajtják végre, a megyei rendőrfőkapitányok irányításával.  

Egy másik feladat, őrzés-védelmi feladat. Ezeket az őrzés-védelmi feladatokat 
szintén az operatív törzs kérésére, a járvány kezeléséhez tartozó és beszerzett 
egészségügyi szakanyagok tárolását végrehajtó telephelyeken hajtjuk végre, azzal az 
indokkal, hogy itt is mentesítsük a rendőrség erőit. A gödöllői Teva-telephelyen lévő 
raktárbázis, illetve a XXIII. kerületben lévő Waberer-raktárbázison tárolt egészségügyi 
szakanyagok őrzés-védelméről van szó. Ezenkívül a járványhoz tartozó előkészített 
megfigyelőközpontok őrzés-védelmét hajtjuk végre, az egyiket a Hungexpo F és G 
pavilonjának az őrzésével, a másikat pedig Győrben a Széchenyi István egyetemi 
kollégium őrzés-védelmével.  

Említette már a főigazgató úr is, hogy a különböző haderők részt vesznek 
fertőtlenítési, mentesítési feladatok végrehajtásában. Április 12-én 8 óra 30-tól 
kezdtük meg a Pesti úti idősek otthonának a fertőtlenítését, amelyet pénteken 20 órára 
be is fejeztünk. Mintegy 85 ezer négyzetméter, mintegy 240 ezer légköbméter 
fertőtlenítését hajtottuk végre, 1800 liter fertőtlenítő anyag felhasználásával, egy 25 fős 
biológiai mentesítő csoport bevonásával.  

S a Magyar Honvédségnek nyilván előre kell gondolkodnia, hiszen nincs 
változás a külföldi szerepvállalásban. Meg kell tudnunk ezt az intaktságot őrizni a 
váltóállomány tekintetében. Ezért a Magyar Honvédségnél rendelkezésre állnak azok a 
kiképzési, oktatási és regeneráló központok, amelyeket a kis kockákkal láthatnak az 
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ország teljes területén. Ezeket használjuk fel a kontingensek kiutazás előtti izolálására. 
Innen utaznak ki a katonáink külföldre, és a hazatérést követően is ugyanígy két hét 
időtartamra ezekben a központokban izoláljuk őket, megvédendő a családokat, 
megvédendő a magyar embereket attól, hogy esetleg külföldről fertőzést hozzanak 
haza.  

Így történt ez Mali tekintetében is. A főigazgató úr említette, hogy egy erős 
fertőzöttséget kapott gyakorlatilag ott minden misszió. Nekünk az EU-training 
missionban van 21 emberünk, amelyből 15 főt evakuáltunk. Ők hazaérkeztek, és 
jelenleg ők Csopakon töltik ezt a kéthetes izolációt. Ők is jól vannak, nincs semmiféle 
fertőzéses tünet. 

Folyamatosan talán a Magyar Honvédség legnagyobb állandó feladata a déli 
határszakasz zárása, amelyben, miután a járvány Magyarországon megkezdődött, 
szintén mentesítve a BM erőit, mintegy 300 fővel kellett növelnünk a katonák 
létszámát. Így ezekben a napokban mintegy 900 fő katona teljesít szolgálatot lent a déli 
határ mellett. Ahogy főigazgató úr is említette, maga a kísérletek száma jelentősen 
csökkent, köszönhetően a balkáni útvonalon lévő országok által meghozott 
határzárásra és egyéb más kijárási korlátozásokra történő intézkedésnek.  

Arról beszélünk a déli határzárásnál, hogy a katonák a határvédelmi bázisokon 
kerülnek elhelyezésre, és itt sajnos nem tudjuk tartani azokat az előírásokat, amelyeket 
egyébként más elhelyezésnél be tudnánk tartani.  

Nyilván a feladat jellegéből adódóan zsúfoltan vagyunk, éppen ezért ennek a 
műveletnek a támogatására fokozott egészségügyi biztosítást hoztunk létre; ennek a 
layoutját láthatják a slide-on. A bevezetett megelőző és óvó rendszabályok, a 
folyamatos tesztelés, figyelemmel kísérés ennél az állománynál az előbb említett 
megelőző izoláció, a kétváltásos szolgálatellátási rend azt eredményezte és ezt, azt 
gondolom, sikerként lehet elkönyvelni, hogy a közös feladatban részt vevő állománynál 
nincs, és nem is volt fertőződés, illetve megbetegedés.  

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Ennyiben kívántam összefoglalni. 
Jelentem, befejeztem, és köszönöm megtisztelő figyelmüket.  

Kérdések 

ELNÖK: Nagyon szépen köszönjük mindkettőjüknek ezt az izgalmas 
tájékoztatást. Nagyon sok új elemet tartalmazott a számomra is. Néhány kérdést 
szeretnék föltenni.  

Az első kérdésem a NATO Katona-egészségügyi Kiválósági Központra irányulna. 
Úgy vélem, hogy ez Magyarország számára egy egészen egyedülálló esélyt hordoz arra, 
hogy nemzetközileg is látható hozzájárulást tegyen ennek a központnak a kiemelt 
figyelemmel való segítésével a nemzetközi védekezéshez. Úgy vélem, hogy a NATO 
számára is a mostani egészségügyi kihívás talán ahhoz hasonlítható, mint amit 1986-
ban a csernobili katasztrófa vagy 2001-ben a terrorista szeptember 11-ei cselekmények 
nyomán kialakuló nukleáris tudatosság, illetőleg terrorizmustudatosság jelentett. 
Egyfajta egészségügyi biztonsági tudatosságnak a kialakulása a nemzetközi 
közösségben most zajlik. És hogy milyen módon tud a NATO, illetőleg a honvédség 
hatékonyan egy ilyen védekezésben szerepet betölteni; itt egy ilyen kiválósági központ, 
azt hiszem, nagyon fontos szerepet tölthet be.  

Valószínűleg még nem tölti be ezt a szerepet ez a kiválósági központ, de azt 
gondolom, hogy ez lehet az ambíció, hogy ennek a tudatosságnak a megszületésében és 
a honvédség működésére való alkalmazásában egyfajta fontos közvetítő szerepet 
tölthet be. Ezért egy kicsit erre szeretnék rákérdezni, hogy hogy működik ez a központ, 
milyen kapcsolatban vannak velük? Milyen outputok jönnek ki, és mit teszünk bele 
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adott esetben ebbe a NATO Katona-egészségügyi Kiválósági Központnak a 
működésébe?  

Úgy gondolom, hogy a Magyar Honvédség itt az elmúlt években is, amikor a 
nemzetközi szerepvállalásait tervezte, nagyon nagy hangsúlyt helyezett már idáig is 
érdekes módon az egészségügy kérdésére. És itt volt egy dolog, ami az előterjesztésben 
némileg meglepett, hogy Magyarország az egészségügyi alegységek létrehozásának a 
kivételével  minden típusú tevékenységben részt vállal, ahogy azok az ikszek voltak. 
Csak az egészségügyi alegységeknél nem szerepelt ez az iksz. Nem tudom, hogy ez kinek 
tűnt föl. 

Erre szeretnék azért rákérdezni, mert úgy vélem, hogy most itt, a válság után a 
Magyar Honvédség is egy újraindításon fog keresztülmenni, meg egyáltalán a magyar 
gazdaság is, meg a magyar politika is újraértelmezi magát, és aki gyorsabban és jobban 
újraértelmezi önmagát, az nagyon komoly előnyre tehet szert.  

Tehát úgy vélem, hogy itt az egészségipar körül, az egészségtudatosság, a 
honvédelem egészségügyi területen való fölhasználhatósága és ennek a 
részképességnek az alkalmazása a Magyar Honvédség nemzetközi együttműködésben 
való hozzájárulásaként a magyar egészségügyi hozzájárulás kimagaslóan fontosabbá, 
avagy még fontosabbá válhat a jövőben.  

Tehát röviden: a NATO Katona-egészségügyi Kiválósági Központra szeretnék 
rákérdezni, hogy azért ne nagyon folyjon szét ez a kérdés. A többi kérdésem némileg 
konkrétabb lesz. Itt a Magyar Honvédségnek az erőforrás- és képességtartalékaira 
szeretnék a parancsnok úrnál rákérdezni. Ha tehát tovább romlik a helyzet, belépünk 
adott esetben a tömeges megbetegedések időszakába, amit most már mindennap 
hallunk, de még mindig úgy látjuk, hogy nem érkeztünk el hála istennek oda, de képes-
e a Magyar Honvédség arra, hogy ha a járványügyi helyzet ilyen mértékben romlik, 
akkor állja a sarat? Mert szemmel láthatóan a Magyar Honvédség most eléggé komoly 
megpróbáltatásnak van kitéve.  

Ugyanezt megkérdezném harmadik kérdésként a missziókra vonatkozóan is. 
Úgy tűnik, hogy itt a misszióinkkal kapcsolatban megnyugtató információkat tudtak 
nekünk adni; de milyen terveink vannak? Van-e valamilyen halasztás, átütemezés, 
átstrukturálás a járványügyi helyzet miatt a missziók vonatkozásában? Van-e valami 
volumenkorlát, amelyet saját magunk elé fölállítunk? Az elmúlt években azért a 
missziók a Magyar Honvédségnek védjegye voltak.  

Most nem ide tartozik, de az, hogy némileg meglepetéssel értesültünk arról, 
hogy a bizonyos tevékenységeit most föl kell függessze a Hungary Helps program, 
vonatkozik-e ez adott esetben a magyar misszióknak a tevékenységére is? 

Az utolsó kérdésem pedig az lenne, hogy a Pesti úti mentesítés eléggé 
döbbenetes, hogy milyen volumenű energiát, erőfeszítést igényelt; és azt szeretném 
megkérdezni, hogy a honvédség készül-e, illetőleg képes-e arra, hogy hasonló típusú 
mentesítéseket itt a Pesti úti tapasztalat alapján elvégezzen? Szemmel láthatóan az 
idősotthonok egyre frekventáltabb gócpontokká válnak nemcsak Magyarországon, 
hanem nemzetközileg is ezt tapasztaljuk. Azt gondolom, hogy ez is olyan lecke volt, 
amit talán az elkövetkező védekezés során majd még professzionálisabban lehet - ha 
lehet, a kérdés ez, hogy képesek vagyunk-e erre - alkalmazni.  

És akkor megadnám szokásainkhoz híven képviselőtársaimnak is a szót. 
Kérném szépen a jelentkezéseket, és azt követően kérném a vendégeinket, hogy 
válaszoljanak. (Többen jelentkeznek.) Jegyzem. Köszönöm szépen. Mesterházy alelnök 
úr! 

 
MESTERHÁZY ATTILA (MSZP), a bizottság alelnöke: Nagyon szépen 

köszönöm én is a lehetőséget és a tájékoztatást is. Három kérdésem lenne. Az első az, 
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hogy beszéltek róla, hogy különböző módon érinti a különböző fejlesztési terveket a 
világban - a honvédelmi, katonai fejlesztési terveket -, ez hogyan érinti a magyar 
honvédelem modernizációs elképzeléseit, a költségvetési átcsoportosítás tekintetében 
ez érinti-e a Magyarországot valamilyen formában? 

A második egy teljesen más terület. Ez Oroszország tevékenysége, hogy, 
főigazgató úr, figyelik-e azt, hogy mi történik ezen a területen? Tehát ki az, aki másra 
is használja ezt a világjárványt, mint csak pusztán segítségnyújtásra, tehát hogy látnak-
e ebben valamilyen olyan tevékenységet, amelyik a hibrid hadviseléshez is tartozik 
bizonyos szempontból? 

Gondolok itt a dezinformációra és sok minden más kérdésre, például arra, 
hogyan lehet esetleg logisztikai útvonalakat földeríteni azáltal, hogy valaki adományoz 
ilyen segélyeket, vagy rá lehet-e ezáltal jobban látni a logisztikai hiányosságokra egy 
országban, tehát kicsit ilyen biztonságpolitikai szempontból.  

A harmadik kérdés pedig kicsit kötődik ahhoz, amiről elnök úr már beszélt, hogy 
látnak-e bármilyen olyan törekvést arra, hogy ez a járvány picit a NATO szempontjából 
is megváltoztatja a hozzáállást, hiszen valóban korábban a terrorizmus sem tartozott a 
NATO-feladatok közé, a kiberbiztonság sem, tehát folyamatosan változnak, bővülnek 
a környezeti változások, fenyegetettségek miatt a NATO feladatai is. Látnak-e ilyen 
típusú törekvéseket vagy szükségszerűségeket egy ilyen világjárvány esetén, hiszen 
parancsnok úr is említette a francia hajót, repülőgép-hordozót, de volt az amerikai is, 
tehát tulajdonképpen egy ilyen vírus meg tudna adott esetben bénítani komplett 
védelmi vagy egyéb más eszközöket. Tehát hogyan látják, hogy most, amikor zajlik a 
NATO-ban ez az önreflexiós folyamat, akkor ez egy jó lehetőséget ad arra, hogy egy 
ilyen irányban is gondolkodjanak azok, akik ebben feladattal bírnak? Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Balla alelnök úr! 
 
BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Két rövid 

kérdésem lenne. Az egyik az, hogy a külföldi missziókban, ahol magyar katonák 
teljesítenek szolgálatot, vezettek-e be speciális intézkedéseket az egészségügyi 
járványhelyzettel kapcsolatban.  

A második kérdésem pedig a határvédelem segítésére vonatkozik, magyar-
szlovák relációban. Ott láttam a térképen, hogy két határátkelőnél, Nógrádszakál-
Ráróspusztánál, ahol van egy kis határforgalmi híd, gondolom, akkor azt lezárták, ha 
jól tudom, Nógrád megyében, illetve a kérdésem arról szólna, hogy Hont-
Parassapusztánál viszont tudjuk jól, hogy van személyforgalom, illetve 
kishatárforgalom, illetve teherszállítási tranzitforgalom, akkor ott is kell hogy 
teljesítsenek szolgálatot a Magyar Honvédség részéről katonák.  

Ezt a kérdést egészíteném ki, hogy miután én nem tudok igazándiból helyben, 
Nógrád megyében katonai létesítményt, a bánki, nevezzem csak üdülőháznak vagy 
üdülőnek, a valamikori rétsági laktanyánk volt… Mindegy, nem ez a kérdésem. A lényeg 
az, hogy ezeket a katonákat, akik ott szolgálatot teljesítenek, napi szinten vezénylik, 
szállítják, illetve megoldott-e a környéken, illetve a megyén belül az elszállásolásuk, 
mert azért fontos dolog az, hogy most napi szinten jönnek ki Budapestről vagy a 
környékéről, vagy pedig ott helyben tudnak nekik biztosítani szálláslehetőséget, 
mondjuk, a váltások során. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Alelnök úrnak köszönhetően ezt a határszakaszt az egész bizottság 

nagyon szorosan nyomon követi. (Derültség.) Brenner Koloman!  
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DR. BRENNER KOLOMAN (Jobbik): Én is köszönöm főigazgató úr és 
parancsnok úr beszámolóját. Az első kérdésem arra vonatkozik, hogy ha valóban 
átlépünk a tömeges megbetegedések időszakába, akkor nem lenne-e érdemes 
megfontolni a külföldi missziókból átmenetileg hazahozni a magyar katonákat, 
különös tekintettel arra, amit parancsnok úr is mondott, hogy a váltószemélyzet 
kiképzése pontosan ebben az időszakban eléggé nehézségbe fog ütközni minden 
valószínűség szerint, ahogy azt egyébként már Stummer János és Varga-Damm Andrea 
képviselőtársam korábban is kezdeményezte. 

A második kérdésem arra vonatkozna, hogy feltétlenül szükség volt-e a Wizz Air 
bevonására az egészségügyi szállítmányokba, hiszen a katonai szállítóeszközeink, a 
C17-eseink, az Airbus, illetve az igénybe vett An-124-es kapacitása, azt gondolnám, 
hogy ezt messzemenőkig kimeríthette volna. A kiegészítő kérdésem volna az is, hogy 
amikor egészségügyi eszközöket szállítottak a Wizz Air-gépek, akkor voltak-e civil 
megrendelések alapján áruszállítások ezeken a gépeken. Az utolsó kérdésem pedig arra 
vonatkozna, hogy a kórházakhoz és a vállalatokhoz kirendelt katonai parancsnokok 
közül hány katona, hány rendőr és hány katasztrófavédelmi beosztású személy van, és 
mi a szakképzettségük. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Nacsa Lőrinc képviselő úr! 
 
NACSA LŐRINC (KDNP): Köszönöm szépen a beszámolót. Kérjük, hogy a 

bizottság nevében is adják át a szolgálatot teljesítő katonáknak, illetve 
munkatársaiknak a köszönetünket, akik ebben a nehéz időszakban is helyt állnak akár 
a határon, akár bármilyen más rendkívüli feladatban. Azt gondolom, hogy nagyon 
fontos mindig kifejezni ezt. 

Nekem is feltűnt, amit elnök úr is említett, az a hiányzó iksz az egészségügyi 
alegységeknél. Ez azt jelenti, hogy ez még tartalékkapacitás, ami még bevonható, ha a 
járvány továbbra is felfelé fut, és lesz még szükség további feladatokra, akkor ez az iksz 
is odakerülhet, ha erre majd szükség lesz?  

A másik kérdésem az: hogy látják, hogy értékelik, hogy működik ez az online 
szövetségi rendszerünk? Tehát NATO-parancsnokok, vezérkari főnökök - akár 
miniszteri szintű találkozókon - hogyan tudnak így, online, távmunkában is a 
szövetségi rendszerben szoros kapcsolatban maradni, és működik-e ez így egyáltalán, 
vagy van-e érdemi előrelépés ilyenkor a kapcsolatokban, vagy csak a szinten tartásra jó 
ez a fajta online kapcsolattartás?  

A főigazgató úrhoz lenne az a kérdésem, hogy említette, hogy sok konfliktus 
újraindulása, fellángolása várható a járvány után, amelyek most talán egy picit 
partvonalra kerültek. Tudunk-e olyanról vagy várható-e olyan, ami teljesen új 
konfliktus, és ez hozhatja majd elő, és nem meglévő konfliktus fellángolásáról van szó, 
hanem esetleg új konfliktusok bárhol a világban kialakulhatnak a járvány végeztével, 
és esetleg régen elásott csatabárdok kerülhetnek majd elő ez után a pandémia után? 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Vadai Ágnes képviselő asszony! 
 
DR. VADAI ÁGNES (DK): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Tábornok Urak! Pár kérdésem lenne. Az első kérdésem némiképpen kapcsolódik 
Mesterházy alelnök úr kérdéséhez a beszerzésekkel kapcsolatban. Egyrészt engem is 
érdekelne, hogy az átcsoportosítás következtében a honvédelmi tárca költségvetésének 
hányadrészét kellett beletenni a nagy kalapba - ugye, volt elvonás, erről beszélt a 
kormány, hogy bizonyos összegeket a nagyköltségvetésből csoportosítottak át -, és 



19 

nyilván, hogy ez mennyiben változtatja meg az általunk nem annyira ismert beszerzési 
terveket, beleértve a mennyiséget, az összegeket.  

Szorosan ehhez kapcsolódik az, hogy megjelent az a hír, hogy április 10-én 
Magyarország szerződést kötött az Aselsan török céggel. Nem tudom, hogy ezzel 
kapcsolatosan tudnának-e mondani valamit, hogy igaz-e a hír, vagy nem igaz, és ha 
igaz a hír, akkor ezt az eszközt hol fogja alkalmazni a Magyar Honvédség. Ha cáfolják, 
az nagyon jó lesz. Beadtam ebben az ügyben írásbeli kérdést. Sajnos nem ismerjük a 
beszerzési terveket. Én a Honvédelmi bizottság alelnöke vagyok, és így is el tudom 
mondani, hogy nem pontosan tudjuk, hogy mit vásárolt a Magyar Honvédség az elmúlt 
években, mennyit és miért, de talán itt hátha kapunk választ.  

A második kérdésem Brenner Koloman képviselő úr kérdéséhez kapcsolódik. 
Azt szeretném megtudni, hogy március 11-e óta a Magyar Honvédség gépei hány civil 
magyart szállítottak haza, és konkrétan mennyi védőfelszerelést hoztak haza ezek a 
gépek. Ha ilyen tevékenységet nem végeztek, akkor ezek a gépek - hát, most 
bizonytalan vagyok, hogy a minősítés alkalmas-e - milyen irányú tevékenységet 
folytatnak.  

A harmadik, hogy tábornok úr azt mondta, hogy 1500 tesztet végeztek el. Ez 
1500 darab teszt, vagy 1500 fő letesztelését jelenti?  

A Magyar Honvédség állománya rendelkezik védőfelszereléssel. Milyen típusú 
védőfelszereléssel rendelkezik? Nyilvánvalóan a Honvéd Kórházban más típusú 
védőfelszerelés kell, mint egy pihentetés idején, de mondjuk, azok, akik a 
frontvonalban vannak, beleértve a járőröket, akik, nem tudom egészen pontosan, 
milyen utasítást kaptak a védőfelszerelés felhasználására, hogy mi az a védőfelszerelés, 
az a legjobb csomag, amit kap a Magyar Honvédség állománya, és annak hány 
százaléka kapja ezt a legjobb csomagot.  

Ezt tudtuk, hogy van két fő olyan katona, aki Boszniában megfertőződött. Nekik 
jobbulást kívánok, és természetesen köszönjük a magyar katonák munkáját. Szeretném 
jelezni - nem tudom, ki írja a napi jelentéseket a Magyar Honvédség részéről az 
operatív törzs irányába és aztán mit adnak közre -, hogy a Magyar Honvédségről 
mindig nagyon kevés információ van ebben a napi jelentésben. Például a missziókra 
vonatkozóan csak annyi, hogy folyamatosan kapcsolatot tartanak a missziókkal. Azt mi 
tudjuk, hogy önök folyamatosan kapcsolatot tartanak a missziókkal, a járványhelyzeten 
kívül is mindig folyamatosan kapcsolatot tartanak, de például az, hogy Boszniában volt 
két fertőzött, azt a sajtóból tudtuk meg, és nem hivatalos iratokból. 

Azt szeretném megkérdezni, hogy akik maradtak - tábornok úr azt mondta, hogy 
5 alatt van a Magyar Honvédség állományában a fertőzöttek száma -, ők akkor ezek 
szerint nem külföldi misszióban, hanem itthon fertőződtek meg.  

Tizenöt helyiségben vannak katonai rendészek. Milyen létszámban teljesítenek 
szolgálatot ezzel a 15 fővel? Szó esett itt, ha jól emlékszem, Brenner képviselő úr a 
nemzetgazdasági szempontból lényeges vállalatokhoz kijelölt katonák számáról 
érdeklődött. Legutóbb a Honvédelmi bizottság ülésén azt az információt kaptuk, hogy 
jelen pillanatban - és másik területet szeretnék érinteni - 51 katona szolgál a 
kórházparancsnoki rendszerben, tehát 51 katona vesz ebben részt.  

Leírnák nekem pontosan, hogy az önök tudása szerint ezek a 
kórházparancsnokok, a katonai kórházparancsnokok, a katonák milyen feladatot 
látnak el egészen pontosan? (Nacsa Lőrinc: Kórházparancsnok.) A tábornok urat 
kérdeztem, nem Nacsa Lőrincet. (Derültség.) Egészen pontosan, ez nagyon lényeges, 
mert például a kórházkiürítés kapcsán azt a választ kaptuk a kórházfőparancsnoktól, 
hogy a katonák vagy általában a kórházparancsnokok abban vesznek részt, hogy 
ellenőrzik, hogy leürítsék az ágyakat. De ez egész pontosan mit jelent? Önök akkor 
tudnának pontosabb információt adni? Hiszen ha jól tudom, megtalálták a jogi 
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formulát, ahogyan a kórházfőparancsnok utasíthatja a kórházparancsnokot, de azért 
mégiscsak katonákat utasítanak rendőrök, ami egymás között szólva persze lehetséges, 
veszélyhelyzetben és meg lehet ezt oldani jogszabállyal, de nyilvánvalóan a Magyar 
Honvédségnek más és több tapasztalata van ezekben a kérdésekben, nemcsak a 
Kiválósági Központ miatt - ami tavaly ünnepelte a 10. évfordulóját, ha jól emlékszem… 

 
ELNÖK: Nem halljuk! Képviselő asszony, kérjük, hogy a mikrofonba beszéljen! 
 
VADAI ÁGNES (DK): Igen. Azért is, mert van egy objektum, ami régóta 

működik, és ott van katonai tapasztalat. Ha erről tudnának nekem információt adni, 
azt megköszönném. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Zsigmond Barna képviselő úr! 
 
DR. ZSIGMOND BARNA PÁL (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Én is szeretném 

megköszönni főigazgató úrnak és parancsnok úrnak a kimerítő, részletes és alapos 
tájékoztatást. Szeretném megköszönni én is a Magyar Honvédségnek azt a munkát, 
amit végeznek a magyar emberek biztonsága érdekében a járvány elleni védekezés 
során.  

Kérdéseim a következők lennének. Parancsnok úr részletesen elmondta, hogy 
milyen tevékenységet végeznek a katonáink. Ezt tapasztalta-e a toborzás során az 
érdeklődés során, hogy megnőtt az ázsiója a katonáknak? Tehát hogy felértékelődött a 
katonai minőség, tehát többen jelentkeztek-e esetleg katonának most már az elmúlt 
hónap során? 

A másik kérdésem a főigazgató úrhoz lenne. Említette, hogy Itáliában a maffia 
bizonyos tevékenységek vonatkozásában élénkebben jelen van. A hazatérő útvonalak 
vonatkozásában vagy mentén a Balkán irányába hazatérő vendégmunkások esetében 
tapasztaltak-e a maffiával összefüggő tevékenységet? Lehet-e látni azt, hogy akár 
mondjuk kábítószer vagy más vonatkozásban ezek a hazatérő, Romániába, Bulgáriába, 
a balkáni országok irányába hazatérő vendégmunkások részt vennének-e ilyen 
tevékenységben, kötődnének a maffiához? Van-e erre vonatkozóan bármilyen jelzés? 
Leginkább persze ez rendőrségi kérdés, de tapasztaltak-e ilyet az elmúlt időszakban?  

Hadgyakorlatok vonatkozásában szeretném kérdezni, hogy milyen 
hadgyakorlatok maradnak el? Ha jól tudom, akkor Romániában éppen Dobrudzsában 
egy hadgyakorlatot megtartottak, egy nagy helikopteres hadgyakorlatot. Mi alapján 
döntik el, hogy egy hadgyakorlatot megrendeznek, megtartanak, vagy elhalasztják? 

A legutolsó kérdésem összefügg azzal, amit elnök úr is kérdezett, illetve 
Mesterházy alelnök úr is kérdezett, hogy egyszerre tapasztaljuk a bezárkózást és 
egyszerre tapasztaljuk az együttműködési kényszert. Hogy látják, hogy a válság, a 
vírusveszély elmúltával hogyan csapódik le ez az egyszerre jelen lévő két folyamat a 
NATO jövője szempontjából? Tehát élénkülni fog az együttműködés az egyes országok 
között, vagy ez a bezárkózást fogja segíteni? Mi lesz a tanulság ebből a vírusveszélyből, 
hogy nőni fog az együttműködési kényszer, egymásra találnak-e az országok, vagy a 
bezárkózás irányába mozdulnak majd el? Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Úgy látom, hogy nincs több kérdés. Plusz egy kérdést szeretnék 

föltenni. Talán ehhez az utolsó kérdéshez kapcsolódik, amit Zsigmond képviselő úr 
föltett, hogy azért nem mellékes most a nemzetközi együttműködés jövőjének a 
hogyanja és mikéntje; és úgy vélem, hogy itt az olyan jól bevált együttműködési 
formáknak, mint a visegrádi együttműködés jelentősége, nem jelentéktelen, és ez az 
egész védelmi területen a biztonságpolitika tágabb értelemben vett területén is egy 
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kulcsfontosságú kérdés. Van-e valami visegrádi körben azonosítható konzultáció a 
védekezés és a védelmi együttműködés vonatkozásában? 

Ezek lettek volna a kommentárjaink és kérdéseink. Válogassanak belőlük! 
Tetszőleges sorrendben adom meg a szót önöknek, parancsoljanak.  

Válaszok 

DR. BÉRES JÁNOS, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatója: Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tisztelt Mesterházy Alelnök Úr! Úgy gondolom, hogy a 
fejlesztési tervek magyarországi helyzetéről nem vagyok hivatott beszélni, ezért úgy 
gondolom, ez Korom tábornok úr illetékessége. 

Oroszország tevékenysége, hibrid hadviselés, dezinformáció. Azt gondolom, 
hogy a válaszom tartalma nem teszi lehetővé, illetve a jelenlegi keretek, a nyílt ülés 
kerete nem teszi lehetővé, hogy erre részletesen válaszoljak. Általánosságban tudom 
elmondani, hogy minden egyes olyan tevékenység, ami egy ország életében markánsan 
megnyilvánul, lehetőséget ad a befolyásszerzésre is. Lehetőséget ad egy-egy nagyobb 
csoport érkezése a hírszerzésre, információszerzésre, de pozitív értelemben is, 
kultúraterjesztésre. Tehát általában véve természetesen hatást gyakorol az adott 
országra, bármilyen formában is.  

Most konkrétan úgy hiszem, hogy talán az Olaszországnak nyújtott kínai 
segítség valószínűleg hozzájárult ahhoz, hogy Olaszország is csatlakozott az egy út, egy 
övezet kínai kezdeményezéshez. De ez is csak feltételezésem. Konkrét információnk 
nincs róla. Tehát ezt kérem, hogy majd egy zárt ülés keretében tegye föl nekem és akkor 
részletesen megválaszolom. Köszönöm.  

A NATO feladata változik-e a világjárvány eredményeként? Természetesen erre 
van például a Transzformációs Parancsnokság tevékenysége, de ennek a 
megválaszolása sem feltétlenül az én feladatom. Azt látjuk, azt tapasztaljuk éppen a 
tapasztalatszerzés okán, hogy különböző területeken tanulnak az országok, és ezeket a 
megtanult tapasztalatokat igyekeznek alkalmazni, és ha már maradunk a Katonai 
Egészségügyi Kiválósági Központnál, akkor azt kell mondanom, hogy jelenleg is ez 
zajlik. A különböző tagországok között van egy nagyon komoly együttműködés a 
tekintetben, hogy folyamatosan betáplálják ennek a központnak a rendszerébe az egyes 
országok által hozott intézkedéseket annak, hasznos vagy éppen kevésbé hasznos 
voltát, és később ez a Kiválósági Központ majd nagy valószínűséggel képes lesz olyan 
javaslatokat megfogalmazni az egyes tagországok felé, ami a legjobb tapasztalatok 
alapján került összeállításra.  

Szintén még a NATO meg a különböző országok esetében megtapasztalt vagy 
tervezett változtatásokhoz tartozik, hogy igen, ez a járvány is hozzájárul ahhoz, hogy az 
egyes országok olyan módosításokat alkalmazzanak, olyan új fejlesztéseket 
indukáljanak, amelyek a jobb védekezést teszik lehetővé. Hadd mondjak egy példát! Az 
Egyesült Államok a korábbi ebolajárvány idején fejlesztette ki és később 
rendszeresítette azt a típusú oxigénsátort vagy éppen izolált szállítási eszközét, amelyet 
rendszeresített még az ebola idején, raktárakba kerültek, és most milyen jó, hogy 
megvannak, mert ezekkel az eszközökkel végzi a különböző missziókban a katonák 
szállítását. Tehát folyamatosan változik, és a katonai területen egyébként is jellemző, 
hogy a jó fejlesztéseket, a hasznos eszközöket azonnal igyekeznek átvenni a többi 
katonák is, és ilyen értelemben például az, amit itt hiánynak véltek, hogy miért nincs 
egészségügyi részlegünk, hát vannak olyan országok, amelyek már kialakították azokat 
a mobil egészségügyi részlegeket, amelyeket most be tudtak vetni, vannak országok, 
amelyek pedig egy későbbi időpontban kívánják ezeket kialakítani, későbbi időpontra 
tervezték ezeknek a kifejlesztését, vagy éppen a rendszeresítését a haderőbe. Tehát az 
egyes országok eltérő szakaszaiban vannak a haderőfejlesztési folyamatnak. 
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Arra a kérdésre, hogy lesz-e teljesen új konfliktus a világban, erre néhány 
elképzelésem van, hiszen természetesen lesznek ilyenek. Engedjék meg, hogy a 
témában szakértőként elhozott Simon Péter alezredes úrnak adjam át ezzel 
kapcsolatban a szót, ugyanis ő kifejezetten ezzel a területtel foglalkozik.  

 
ELNÖK: Parancsoljon!  
 
SIMON PÉTER (Magyar Honvédség): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök 

Úr! Tisztelt Bizottság! Igen, az látszik, hogy a jelen helyzetben a Covid átalakítja a 
válságkörzetek biztonsági helyzetét. Ez igaz a Közel-Keletre, és igaz Afrikára is 
egyaránt. Mindkét területen rendkívül szigorú korlátozó intézkedéseket vezettek be, 
amelyeket a lakosság vagy betart, vagy nem. Sajnos az esetek többségében azt látjuk, 
hogy nem igazán lehet érvényt szerezni a mozgáskorlátozó intézkedéseknek.  

Ezekben a térségekben azt sem tudjuk pontosan meghatározni, hogy mekkora a 
fertőzöttség mértéke, ugyanis mind az afrikai kontinens, mind a közel-keleti régió 
rendkívül gyenge egészségügyi rendszerrel rendelkezik, ahogy Afganisztán is, ahogy a 
főigazgató úr már említette. Mindkét területen rendkívül nagy a belső menekültek, 
illetve a folyamatos migránsok mozgása, akik terjeszthetik ezt a vírust megállás nélkül. 
Itt nagyon fontos meghatározni, hogy a korlátozó intézkedések, illetve a Covid hatása 
miatt leálltak a gazdaságok, ami tovább fokozta a munkanélküliséget. Mind a Közel-
Keleten, mind az afrikai kontinensen rendkívül magas volt a munkanélküliség, és ez 
rendkívül magas a fiatal diplomás vagy adott esetben csak középfokú végzettséggel 
rendelkezők körében.  

Az is igaz, hogy ebben a két régióban a lakosság arányaiban a fiatalok, a 30 év 
alattiak száma igen magas, akik próbálják majd keresni a lehetőséget, hogy valahol 
elhelyezkedjenek. Alapvetően, ami konfliktusforrást jelenthet az az, hogy ezen 
országoknál jelen pillanatban is nagyon sokban politikai átalakulások mennek végbe. 
Irakban már a negyedik miniszterelnököt próbálják jelölni, és az próbál valamifajta 
intézkedési csomagot bevezetni, de valahogy a 30 napos rendelkezésre álló időt, hogy 
kormányokat alakítsanak, ezen személyek nem tudják kitölteni, mert a politikai pártok 
ezeket megtorpedózzák. Így gyakorlatilag az országok újjáépítése, mondjuk, 
Afganisztán, Szíria, Irak vonatkozásában még nem indult meg. Maliban hasonló 
helyzet van. Az afrikai gazdaságok túlnyomó többsége olyan szinten rossz állapotban 
van, hogy komoly reformcsomagokat kellene bevezetni. Úgyhogy ezek a meglévő 
feszültségeket is kiélezik, illetve a korábbakat is. Itt csak Irak vonatkozásában 
vallásfelekezeti ellentétek vannak. Afganisztánban tömegesen térnek vissza Irán 
nyomásgyakorlására a menekültek, ami ugye, megváltoztathatja az ország gazdasági 
helyzetét is, ebből kifolyólag az említett Herát tartományban egy gócpont alakulhat ki, 
méghozzá egy nagyon komoly járványgócpont, mert nem tudják tesztelni, szűrni az 
embereket.  

A másik, hogy a higiéniás szokások ezekben a régiókban sem megfelelőek. Tehát 
ez megint csak oda vezethet, hogy elfogy az ivóvíz. A legeltetőhelyek, ami Afrikára a 
leginkább jellemző, van egy globális felmelegedés, kiüresednek az itatóhelyek, eltűnnek 
a legelőhelyek, és emiatt már most konfliktusok vannak, ami később továbbiakhoz fog 
vezetni, hiszen az emberek elveszítették a munkájukat, valamiből szeretnének megélni, 
ebből kifolyólag egymásnak eshetnek. Ez megfelelő táptalajt biztosít a szélsőséges 
szervezetek számára, hogy toborzótevékenységet folytassanak.  

A főigazgató úr említette azt, hogy a bioterrorizmus fogalma is megjelent. Igen, 
ezt érzékeljük a Muzulmán Testvériség, érzékeljük az ISIL Daesh részéről, különböző 
szélsőjobboldali szervezetek részéről Nyugat-Európában, akik magukat sok esetben 
coviditiáknak nevezik. Ez egy ilyen jó faramuci megfogalmazás. Igazából arra 
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törekszenek, hogy embereket fertőzzenek meg. Hála istennek tömegesen ez még nem 
látszik. Az ISIL Daesh Irak és Szíria vonatkozásában most sorai rendezésére próbálja 
helyezni a hangsúlyt, és változtatott a korábbi magatartásán, már nem annyira 
erőszakos, mint korábban volt, inkább a lakosság megnyerését szeretné elérni, hogy 
további fegyvereseket toborozzon magának. Abszolút kivárásra játszik. Az Al Kaida az 
elmúlt fél évben teljesen visszavonult a háttérbe, gyakorlatilag minimális 
nyilatkozatokat ad, azok is ilyen nesze semmi fogd meg jól alapon készített 
nyilatkozatok, így még ők is váratnak magukra.  

Alapvetően a belső feszültségek, a kormányzatok nem megfelelő programjai, a 
reformok elmaradása, a növekvő munkanélküliség, az éhezés egyre nagyobb 
növekedése azok, amik konfliktusokhoz vezethetnek, illetve Szíriában, Irakban a 
szemben álló felek most kivárnak, és amikor lecsillapszik ez az egész Covid-19-es 
történet, akkor eshetnek egymásnak. Ez Szíriában látszik a leginkább, hogy minden 
egymással szemben álló fél megpróbálja rendezni sorait, csapaterősítéseket hajtanak 
végre, és csak nagyon-nagyon mérsékelten támadják egymás állásait. Várják azt a 
helyzetet, hogy mikor lehet igazán felélénkíteni ezeket a fegyveres összecsapásokat a 
jövőben. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Mi is nagyon szépen köszönjük. Parancsoljon!  
 
BÉRES JÁNOS főigazgató (Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat): Engedje meg, 

elnök úr, hogy még az utolsó kérdésre válaszoljak. Volt egy kérdés az olaszországi 
szervezett bűnözői körök, illetve, hogy a maffia a hazatérő vendégmunkások esetében 
bármilyen formában jelen van-e. Erre valóban én nem tudok válaszolni, hiszen ez teljes 
egészében rendőrségi hatáskör, ugyanakkor azt el tudom mondani, hogy a maffia 
nagyon markánsan részt vett a Líbiából Olaszországba tartó migrációs folyamatokban. 
Gyakorlatilag pénzelt olyan csoportokat, amelyek segítségével aztán megjelentek 
Olaszországban a migránscsoportok. Tehát a maffia ebben részt vett, ez teljesen 
bizonyított tény. Az, hogy ezekben a vendégmunkáskonvojokban bármilyen jelenléte is 
van, arra nem tudok válaszolni.  

Volt egy kérdés arról, hogy mi alapján tartanak hadgyakorlatokat, ha már 
Dobrudzsában volt. Természetesen az egyes országok haderői különbözőképpen ítélik 
meg vagy a járvány helyi sajátosságait, vagy pedig magának a gyakorlatnak van olyan 
sajátossága, ami nem teszi szükségessé nagyobb csoportok alkalmazását. Ha egy 
egyszerű törzsvezetési gyakorlatot tartanak, amely számítógépes szimulációval 
lebonyolítható, akkor ezt is hadgyakorlatnak nevezzük, de nem feltétlenül jár nagyon 
komoly katonai mozgásokkal. Romániában több esetben is előfordult, hogy magát a 
haderő fellépését a járvány elleni küzdelemben összekötötték valamifajta gyakorlattal, 
és ennek keretében települtek ki az adott katonai alegységek egyik vagy másik városba. 
Tehát ez minden országban az adott katonai vezetés döntése, hogy mennyire ítélik az 
adott helyzetet kockázatosnak, vagy éppen vállalhatónak azt az adott kockázatot.  

Azt hiszem, elnök úr, hogy ennyi volt az a kérdés, amire válaszolni tudtam, 
illetve amiről úgy gondolom, hogy nekem címeztek a tisztelt képviselők. Átadom a szót 
a tábornok úrnak.  

 
ELNÖK: Parancsnok úr! 
 
KOROM FERENC, a Magyar Honvédség parancsnoka: Köszönöm szépen. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Hölgyeim és Uraim! Az elnök úr a NATO Katona-
egészségügyi Kiválósági Központról. Nyilván nem véletlen az, hogy ez Magyarországra 
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települt. Nyilván nem véletlen az, hogy a magyar katona-egészségügy egyfajta 
elismeréseként került ez létrehozásra itt, Magyarországon.  

Rendkívüli tapasztalattal és azt tudom, jelenteni, hogy képességgel is 
rendelkezik a katonai egészségügy, hiszen olyan intézményrendszer került felállításra 
és kiépítésre és azóta is működtetésre, ami szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy a 
világon is egyedülálló, hiszen a gyógyítás, a kutatás és a rehabilitáció egy országban 
valósul meg. Ilyet nem nagyon lehet látni akár egész Európában.  

Nos, magáról a katonaegészségügyi Kiválósági Központról néhány szót szólnék. 
Ez két részből áll. Az egyik, amelynek a budapesti székhelyű telephelye van, egyébként 
most ők is home office-ban dolgoznak, de nyilván elérhetőek és mindenféle fajta 
kapcsolattartás lehetséges. Ők az a része maga a Katonai Egészségügyi Kiválósági 
Központnak, akik a doktrínák, az eljárásrendek, az interoperabilitás fejlesztésével 
foglalkoznak, és a müncheni székhelyű egészségügyi haderővédelmi rész az, aki a 
praktikai feladatokkal foglalkozik.  

Mindkét eleme ennek a katonai egészségügyi kiválósági központnak a NATO 
Shape-hez jelent, ahol is megtörténik ezeknek az adatoknak, javaslatoknak, 
tapasztalatoknak a feldolgozása, és ezt követően nyilván a secure jóváhagyásával a 
tagországok felé történik ezeknek az adaptációja. 

Igazából az elmondottak alapján is kitűnik, hogy nem túl gyakorlatias, tehát egy-
egy járvány vagy egy-egy egészségügyi helyzet tekintetében igazából gyakorlatban 
nincs ráhatásuk ezekre az eseményekre. Azonban pont magyar kezdeményezés volt, 
hogy a NATO Katona-egészségügyi Kiválósági Központ alapján egy medical task force 
kerüljön létrehozásra, akik a nemzetközi NATO-missziókkal kapcsolatban gyakorlati 
tevékenységet a missziók területén hoznak létre. Ez egy kezdeményezés volt. Nyilván 
itt az összes tagországnak ebben egyet kell érteni és ezt követően valósulhat ez meg. 
Tehát a jövőbeni NATO Katona-egészségügyi Kiválósági Központ feladatrendszere 
efelé bővülhet.  

Emellett természetesen ebben a pandémiás helyzetben egyfajta hubként 
működik a Katona-egészségügyi Kiválósági Központ, hiszen összefogja a NATO-
tagországok által produkált adatot, információt, tapasztalatot, különböző 
eljárásrendeket, különböző teszteket - akár gyógyszerek tekintetében -, és egyfajta best 
practice-ként ezt át is adja a NATO tagországainak. Tehát midenféleképpen nagyon 
hasznos tevékenységet folytat minden tagország tekintetében.  

A Magyar Honvédség erőforrásai és képességei tartalékok. Azt tudom jelenteni, 
hogy a Magyar Honvédség eddig is kész meg képes volt ebben a helyzetben is 
megfelelően helytállni, és a megfelelő tartalékokkal rendelkezik - nyílt ülésen nem 
szeretnék számokról beszélni -, mind technikai, mind pedig humán erőforrás 
tekintetében, hogy egy esetleges tömeges járványügyi helyzetnél másfajta feladatokat 
is el tudjon látni.  

A missziók, illetve a nem fegyveres tartós külszolgálatok tekintetében egyelőre 
nem gondolkodunk abban, hogy csökkentenénk az ambíciószintet, hogy a missziókból 
kivonnánk az erőket. Nincs olyan misszió, ahol erre egészségügyi szakmai szempontból 
szükség volna, és nincs is olyan előrejelzés. Természetesen Afganisztán tekintetében 
ahogy ott a politikai, illetve nyilván a béketárgyalásokat követően más helyzet alakult 
ki, ott nyilván a csökkentést a partnerországokkal megbeszélve - amennyiben arra 
szükség lesz - végre fogjuk hajtani. (Dr. Gurmai Zita belép a terembe, és helyet foglal.) 

A fertőtlenítés tekintetében: nyilvánvalóan amikor elkezdtük ezt a feladatot, 
akkor gondoltunk rá, hogy nemcsak egy ilyen idősotthon van Magyarországon, hanem 
több, mint 1040. És ha a Magyar Honvédségnek szükséges és képesnek kell lennie arra, 
hogy ennek az idősotthon-mennyiségnek a fertőtlenítését végrehajtsa, erre mind az 
eszközeink, mind a felkészített személyi állomány, és mind pedig fertőtlenítő anyag 
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tekintetében készen állunk, tehát képes a Magyar Honvédség ezt a feladatot is 
végrehajtani. 

Mesterházy alelnök úr érintette a haderőfejlesztést, a koronavírus-járvánnyal 
kapcsolatos átcsoportosításokat. Azt szeretném önnek jelenteni, hogy a Magyar 
Honvédség parancsnoka vagyok, én a működést-fenntartást látom, illetve kezelem. 
Erről tudok jelenteni. A Magyar Honvédség működés-fenntartása nem csorbult, 
minden más, amivel a Honvédelmi Minisztérium vagy a Pénzügyminisztérium 
foglalkozik, arról önnek nem tudok jelenteni. 

Változik-e a NATO együttműködése, illetve változik-e az együttműködés 
fogalma a NATO-ban. Azt gondolom, hogy valóban sok mindent újra kell gondolni. 
Alapjaiban biztos, hogy nem, talán az együttműködés formáiban, és talán itt egy kicsit 
a bezárkózunk vagy nem zárkózunk kérdésre is válaszként azt képviselem, hogy 
mindent tudó vezető nincs, de olyan ország vagy egyedüli ország, ami mindent képes 
megoldani, sincs, tehát az együttműködésre még nagyobb igény lesz. És ez egy olyan 
helyzet, amivel még azért nem sok ország találkozott. Egyfajta pánikot, egyfajta 
értetlenséget okozott, hiszen itt teljesen új eljárásrendekről beszélünk, amiben nyilván 
fontos egymás tapasztalatainak átvétele és az együttműködés. 

Balla alelnök úrnak: speciális rendszabályokat bevezettünk-e a külföldi 
misszióknál? Igen, erre a kezdet kezdetétől szükség volt az erők megóvása, a post 
protection érdekében. Egyrészt az eljárási szabályokat, a külföldi missziók eljárási 
szabályait is megváltoztattuk. Felszereltük a missziók egészségügyi szakállományát 
speciális, kórházi védőfelszerelésnek megfelelő védőfelszereléssel, és kialakítottuk 
azokat az eljárásokat speciálisan minden misszióra - nem ugyanaz a helyzet 
Afganisztánban nyilván, mint a Nyugat-Balkánon -, amelyek biztosítják azt, hogy 
amennyiben fertőzés történik a kontingenseknél a helyi izoláció, és ezt követően az 
evakuáció végrehajtásra kerüljön. Ennek volt egy példája, amit az EUFOR-ban 
végrehajtottunk. 

Nógrád megyéről: fizikailag a kishatárátkelők le vannak zárva. A katonák őrzés-
védelmi tevékenységet hajtanak végre. Ez azt jelenti, hogy nyilván személyesen 
gépjárműforgalmat nem is tudnak kezelni, hiszen ahhoz speciális képesítés és speciális 
jogi felhatalmazás szükséges, így ők mindösszesen a határátkelők zártságát ellenőrzik, 
illetve eligazítják a mindkét oldalról érdeklődőket, akik esetleg ezzel nincsenek 
tisztában. Ők határforgalmat abszolút nem bonyolítanak le.  

Az ott szolgáltató teljesítő állományt természetesen különböző alakulatoktól 
biztosítjuk. Egy helyen van a szállásuk Nógrád megye tekintetében. Megtaláltuk azokat 
a megfelelő, jelenleg üres szálláshelyeket, ahol az elszállásolásukat, az étkeztetésüket 
és a pihentetésüket meg tudjuk oldani. Tehát a határhoz a legközelebb választottuk ki 
azokat a települési helyeket, ahonnan három váltásban ők a szolgálatot el tudják látni, 
és így biztosított mind a váltásuk, mind az étkeztetésük, mind pedig az elszállásolásuk.  

Gondolkodunk-e abban, hogy missziókból kivonjuk a katonáinkat? Nem az én 
feladatom ennek az eldöntése. Természetesen a védelempolitikai irányelvek mentén 
hajtjuk végre a feladatunkat, és ahogy jelentettem önöknek az előbb, nem tervezünk 
változtatást az 1200 fős ambíciószint fenntartásában, és a váltások tekintetében sem 
tervezünk változtatást.  

Légi szállítás, mit hoztunk, mit vittünk? Azt szeretném tisztelettel jelenteni, 
hogy a beszerzett két darab A319-es és két darab Falcon 7x repülőgép elsősorban 
személyszállító repülőgép. Természetesen képes terhet is elvinni, de azt gondolom, 
hogy egy ilyen repülőt elindítani 6 tonna - ennyit képes az A319-es teherként 
elszállítani - valamilyen áruért, az valóban pénzkidobás. Erre olyan eszközök kellenek, 
amelyek képesek nagyobb terhet elszállítani. Erre rendelkezésre állnak más 
lehetőségek a Magyar Honvédség számára. Itt a HLAW által rendszerben tartott C-17-
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es repülőgép a napokban fog egy ilyen jellegű feladatot végrehajtani, illetve nyilván 
nagyobb mennyiségű teher szállításánál pedig a Magyar Honvédségnél szerződés 
formájában Salis- és a Jas Cargo-szerződés keretében tudunk olyan repülőeszközöket 
bérelni, amik valóban teherszállításra használandók.  

Emellett természetesen ezek a személyszállító repülőgépek igénybe vannak 
véve, nem is keveset, olyannyira, hogy a két 319-esből csak az egyik repül most, hiszen 
a másokon „C” checket kell végrehajtani a repült órák után. Ezek elsősorban a Magyar 
Honvédség, pontosan a missziós váltások tekintetében hajtanak végre feladatot, de 
amennyiben olyan feladatot kapunk, hogy a világ bármely pontjáról hozzunk haza 
magyar embereket, akkor ebben is részt veszünk, lásd: Kambodzsából hoztunk haza 
szlovén, szlovák és magyar állampolgárokat, a feladatszabásnak megfelelően. Valamint 
a 319-es repülőgéppel legutoljára a Mali váltásállományát hoztuk haza, és Brüsszelből 
a Mali váltáson kívül még magyar civil embereket is hazajuttattunk Magyarországra.  

Kórházparancsnokok, 51 katona. Nekem az volt a feladatom, hogy biztosítsam a 
felkészült, hozzáértő embert, tehát humán erőforrást ehhez. Én tisztelettel azt 
szeretném javasolni, kérdezzék meg a kórházfőparancsnokot a feladatrendszerről, a 
jog- és hatáskörről, ez nem az én feladatom jelen pillanatban.  

Nacsa képviselő úr, online kapcsolattartás, vezérkarfőnökök. Igen, mint ahogy 
mindenkinek egyébként a vírusjárvánnyal kapcsolatosan alkalmazkodni kell, nekünk 
is alkalmazkodni kell. Most bepótoljuk az informatikai eszközök használatában 
fennálló hiányosságainkat vagy bepótoltuk. Alkalmazkodtunk? Igen, jól működik, 
folyamatos kapcsolattartás van a NATO vezetői, az EU katonai vezetése szempontjából. 
Legutóbb a chairmannel Sir Stewart Peach-csel VTC-ztem, hiszen folyamatosan a 
NATO katonai vezetése is, az EU katonai vezetése is érdeklődik a különböző 
tagországokban kialakult helyzetről, a hadseregek bevonásáról a járvány kezelésébe. 
De egyébként bilaterális alapon például a legutóbb épp a szlovén állampolgárok 
hazaszállításában egyeztettem a megbízott szlovén vezérkarfőnökkel, és ez 
gyakorlatilag folyamatosan, bármifajta feladat van, ez egy működő rendszer, tud 
működni. Természetesen azon majd el kell gondolkodni, hogy vajon egy katonai 
tanácsülést ilyen formán lehet-e tartani, amikor ott szavazunk, vagy éppen ki hogy szól 
hozzá. Nyilván fogunk tudni ehhez is alkalmazkodni. Jelen pillanatban azt tudom 
jelenteni, hogy ez jól működik.  

Vadai képviselő asszony, költségvetés-átcsoportosítás. Ahogy jelentettem, 
működésfenntartásban nem került átcsoportosításra, elvételre, a Magyar Honvédség 
működésfenntartása folyamatosan biztosított. Aselsan szerződés igaz-e? Úgy tudom, 
hogy a miniszterelnök úrnak föltett egy írásbeli kérdést, meg fogja kapni az írásbeli 
választ. Egyelőre én azt tudom jelenteni, hogy a Magyar Honvédség sem eddig, sem 
ezután nem fog senkivel szerződést kötni, úgyhogy a Magyar Honvédség nem kötött 
szerződést semmilyen céggel, így az Aselsannal sem. (Dr. Vadai Ágnes közbeszól.) 
Bocsánat! 

 
ELNÖK: Képviselő Asszony! 
 
DR. VADAI ÁGNES (DK): Nem is így lett föltéve a kérdés, hanem, hogy 

Magyarország kötött-e, de gondolom, mint a Magyar Honvédség parancsnoka, 
rendelkezik információkkal, ezért gondoltam. Esetleg akkor vissza is tudom vonni az 
írásbeli kérdést.  

 
KOROM FERENC, a Magyar Honvédség parancsnoka: Képviselő Asszony! Én a 

Magyar Honvédség parancsnoka vagyok. Magyarország miniszterelnöke, vagy az ő 
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megbízásából valaki más meg fogja ezt önnek válaszolni, ha már Magyarország kötött-
e szerződést, ez volt a kérdés.  

Ugyanúgy a szállítógépek. Tehát személyszállító repülőgépekről beszélünk, és 
nem teherszállító repülőgépekről. Azt gondolom, hogy ez a válasz kielégítő.  

Úgy fogalmaztam, hogy nagyjából 1500 teszt, tehát körülbelül 1500 teszt. Bár a 
Magyar Honvédség egészségügyi főnöke mindig üti a fejemet, hogy azt a szót ne 
használjam, hogy „teszt”, hanem „mintavételt” mondjak. Tehát 1500 mintavétel 
történt. Nyilván önök is pontosan tudják, sokkal jobban nálam, hogy van, akinél egy, 
kettő, három, sok mintavételt kell végrehajtani, nyilván az állapotától, a fertőződésnek 
megfelelően. Én arra nem tudok jelenteni, hogy ez hány főnél történt meg.  

Védőfelszerelés. Kétfelé bontanám a védőfelszerelések típusát vagy a 
milyenségét. A magyar katonák, akik határzár-, korridorfeladatban, a jelenlétfenntartó 
katonairendész-járőr feladatban vesznek részt, maszkkal, védőkesztyűvel és 
kézfertőtlenítővel vannak ellátva. Egyébként a készletek az alakulatoknál rendelkezésre 
állnak a teljes Magyar Honvédség létszámára, de amíg feladatban ennyi állomány van, 
náluk van, az összes többi az alakulatoknál. Természetesen az alakulatok egészségügyi 
szakállománya, valamint a kórház szakállománya részéről egy magasabb védettséget 
biztosító, magasabb szintű egészségügyi védőfelszerelés került kiosztásra.  

Fertőzöttek. Azt tudom tisztelettel jelenteni, hogy az általunk kiadott megelőző 
és óvó rendszabályoknak következménye az, hogy a Magyar Honvédség viszonylag 
intakt tudjon maradni. Nyilván egy fertőzött is sok, de azt gondolom, hogy az nagyon 
fontos, hogy a Magyar Honvédség feladat-végrehajtását és hadrafoghatóságát ez nem 
befolyásolja. Kik ezek? Ez az egyszámjegyű fertőzötti szám főleg az egészségügyi 
központ állománya, akik a Magyar Honvédség egészségügyi központjában vannak, és 
vannak olyanok, akik EUFOR-, illetve korábbi külföldi képzésről érkeztek haza. Így 
alakul ki ez a néhány fős létszám. Nem szeretnék pontos számot mondani, vagy ilyen 
körülmények között nem.  

A katonai rendészlétszám, akik végrehajtják ezt a feladatot, nagyjából 150 fő. 
150 fős nagyságrend, a teljes ország nagyságrendjét figyelembe véve. A 
kórházparancsnokok feladatai, jogkörei - nem szeretném másnak a kenyerét elvenni - 
nem én parancsnoklom őket, nem tudok ebbe beleszólni, illetve nem tudok erről 
jelenteni.  

Zsigmond képviselő úrnak: a toborzás felélénkült-e? Én azt gondolom, hogy ha 
van lehetőség és a Magyar Honvédség ezt meg tudja csinálni, akkor igenis nekünk 
élénkíteni kell a toborzást. Az a faramuci helyzet, hogy most személyesen nem tudunk 
az emberekkel foglalkozni, tehát az online toborzás felé kell elmennünk, de ha tudunk 
abban segíteni, hogy munka nélkül maradt emberek érdeklődnek és a Magyar 
Honvédség tudja őket használni, akkor mi igenis élünk ezzel a lehetőséggel, és 
szeretném ebben segíteni. Igen, megnövekedett az érdeklődők száma. Nem a 
jelentkezők száma jelentős, hanem az érdeklődők száma. 1000 fő fölött van az 
érdeklődők száma a jelen körülmények között.  

Én is szeretnék csak egy mondatban beszélni a külföldi gyakorlatok 
megtartásáról vagy nem megtartása tekintetében reagálni. Nyilván ahogy a főigazgató 
úr is elmondta, a rendező ország, illetve a részt vevő országok közösen döntik el azt, 
hogy végrehajtásra kerül vagy nem kerül végrehajtásra egy gyakorlat. Vannak olyan 
kiképzési rendezvények, amelyektől egy-egy alakulatnak a harckész besorolása függ. 
Ezek a KREVÁL gyakorlatok, és vannak olyanok, amelyek tolhatóak, elnapolhatóak.  

Nyilván ebben kell egyeztetni azon országoknak, akik szervezik vagy részt 
vesznek ezen a gyakorlaton. Nálunk még március hónapban volt egy különleges 
műveleti gyakorlat, ahol német és amerikai katonák is részt vettek. Ezt megtartottuk, 
ugyanakkor egy másik, szintén amerikai és más nemzetek bevonásával történő 
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gyakorlatot viszont nem hajtottunk végre. Itt mérlegelnünk kell az egészségügyi 
kockázatokat, és mérlegelni kell azt, hogy ha elhalasztjuk vagy nem tartjuk meg azt a 
gyakorlatot, annak milyen kockázata van. Így születnek meg a döntések.  

A V4-együttműködésről, elnök úrnak. A katonai és szakmai szempontú 
együttműködés, azt gondolom, eddig is kiemelkedett a V4-együttműködésből. Ezt 
tovább folytatandó, az egészségügyi főnökök között történt egyfajta koordináció külön 
a V4-országoknál a lengyel, cseh, szlovák, illetve a magyar egészségügyi főnök 
tekintetében. Amit korábban jelentettem, elsősorban a tapasztalatok, gyógyszertesztek 
és másféle kutatások tekintetében, és ne felejtsük el, hogy Magyarországnak van egy 
olyan mobil biolaborja, ami egyébként részt vesz a mintavételekben nemcsak a 
katonáknál, hanem a társadalom, illetve a civil emberek mintavételeiben is, és dolgoz 
föl ilyen jellegű mintákat. Igazából az egészségügyi erők azért dolgoznak ebben a 
járványhelyzetben Magyarországon is, és ezeknek a tapasztalatait, az itt fellelt 
tapasztalatokat osztjuk meg mi, amire különösen kíváncsiak a V4 más tagországai.  

Ahogy bemutatta főigazgató úr, nekünk igazából egészségügyi alakulataink 
nincsenek, de a Magyar Honvédségnek vannak az alakulatok egészségügyi szolgálatai, 
és aztán vannak az egészségügyi vezető szervek és van a Magyar Honvédség 
Egészségügyi Központ, de egészségügyi zászlóaljak, ilyenek már nincsenek, még a 
rendszerváltás előtt voltak ilyenek, de az egy 160 ezer fős Magyar Néphadsereg volt. 
Jelentem, befejeztem.  

 
ELNÖK: Alelnök úr! 
 
MESTERHÁZY ATTILA (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök 

úr. Csak egy gyors reflexió. Bíztam abban, hogy parancsnok úr egy kicsit több 
információval rendelkezik, mint mi, mert mégis a honvédség parancsnokáról van szó. 
Tehát ha jól értettem, akkor nem tudja, hogy hány embert teszteltek. Azt mondja, hogy 
1500 mintavétel történt, és kinek egy, kinek kettő, kinek meg sok. Ez lehet tíz ember is, 
meg lehet ezerötszáz ember is. Ennél picit nagyobb információbázissal kell hogy 
rendelkezzen a Magyar Honvédség parancsnoka, hogy meg tudja mondani, hogy akkor 
ez most micsoda, és nem pedig - hogy mondjam - az egészségügyi nem tudom, milyen 
beosztottnak kelljen önnek elmondani, hogy mit kell csinálni.  

A másik. Ha nem tudja, hogy mire kellett embert kiválasztani, akkor hogyan 
választott ki embereket? Ha tehát azt mondja, hogy nem tudja, hogy mi a feladata egy 
kórházparancsnoknak vagy ez nem az ön dolga, akkor hogyan választotta ki ezeket az 
embereket? Hogyan alkalmasak ezek az emberek erre a feladatra? 

A másik, hogy a hadsereg fejlesztése értem, hogy nem az ön dolga, de ha nem 
kérdezik önt meg erről, akkor nagy probléma van. Vagy nem érdekli a vezetőket az ön 
véleménye vagy önt nem érdekli, hogy mi van ezzel. Mind a kettő óriási probléma a 
történetben. Azt gondolom, hogy az, hogy működőképes-e a hadsereg, az nem egy 
diszpécserfeladat, gondolom én laikusként úgy, hogy nem értek ehhez. Tehát 
valószínűleg ennél azért nagyobb az ön rálátása arra, hogy a különböző fejlesztési 
feladatok milyen módon és hogyan járulnak hozzá a Magyar Honvédség 
működőképességének megőrzéséhez. 

Én tehát azt kérném, hogy ha már ennyi időt eltöltünk itt, a bizottsági ülés 
keretében ilyen helyzetben, akkor tiszteljen meg minket azzal, hogy egy picit az 
általános, laikus válaszadás vagy public education fórum helyett egy picit konkrétabb 
válaszokat ad ezekre a kérdésekre. Azért tesszük föl ezeket, mert érdekel bennünket 
erre a válasz, és nem azért, hogy önt zavarjuk azzal, hogy ilyen kérdésekkel 
foglalkoztassuk egymást most már több mint két órán keresztül, miközben nagyon szép 
prezentációkat hallgattunk meg. Tehát valóban érdekel bennünket az, hogy hány 
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katonát teszteltek, hány katona beteg, és ha ehhez hogy olyan minősítése legyen ennek 
az ülésnek, hogy zárt ülés legyen, akkor kérem az elnök urat, hogy intézkedjünk ennek 
ügyében. Különben maradunk egy ilyen általános TIT-kör szintjén. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Tisztelt Alelnök Úr! Én voltam, miután föltették a vendégeink a 

kérdést, hogy milyen keretben kívánjuk ezt az ülést megtartani, úgy döntöttem, hogy 
nyílt ülést kívánunk tartani, ugyanis rendkívül sok információ keletkezik a 
honvédségnél, amit egyébként nyíltan megosztanak, ugyanakkor nincsen mégsem egy 
általános rálátásunk. Én egy kicsit több megértést szeretnék kérni az alelnök úrtól és a 
bizottság tagjaitól, hogy vannak zárt ülésre tartozó információk, és vannak nyílt ülésre 
tartozó információk.  

Azt gondolom, hogy erre elrendelhetünk majd a közeljövőben egy olyan 
találkozót is, amely zárt ülés keretei között valósul meg, és akkor módunk lesz arra, 
hogy konkrét számokról is adott esetben információkat kapjunk. Nem arról van szó 
tehát, hogy a vendégeink nem lennének tisztában ezekkel a konkrét számokkal, hanem 
a zárt ülés és a nyílt ülés közötti különbségnek a sajátosságai ezek az én értelmezésem 
szerint.  

Tehát az egy fölajánlás a részemről, hogy a közeljövőben tartunk majd egy zárt 
ülést, és akkor adott esetben ilyen jellegű kérdésekre is választ tudunk kapni. Röviden 
szeretném most már csak kérni a képviselőtársaimat, ha még van mondandójuk. 
(Jelzésre:) Alelnök úr! 

 
MESTERHÁZY ATTILA (MSZP), a bizottság alelnöke: Akkor pontosítok. 

Természetesen a zárt ülésre vonatkozó kritikám nem önöknek szólt, hanem az elnök 
úrnak. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Képviselő asszony! 
 
DR. VADAI ÁGNES (DK): Köszönöm szépen. Nyilvánvalóan tábornok úr 

pontosan tudja, hogy hány főt teszteltek, csak nyilván a keretek, körülmények és nem 
is biztos, hogy zárt vagy nyílt ülés keretei nem teszik ezt lehetővé. Általában sem tudjuk 
az ezzel kapcsolatos álláspontot, csak a mintavételek számát tudjuk.  

A kórházparancsnoki rendszerre szeretnék rákérdezni, mert amikor a 
kórházfőparancsnokot hallgattuk meg, aki rendőr és nem katona - szeretném 
hangsúlyozni -, akkor az volt a mondás az én értelmezésemben, hogy ezeknek az 
embereknek semmilyen egészségügyi szakmai gyakorlatuk nincsen, akik 
kórházparancsnokként kikerültek a különböző intézményekhez. Mert hogy egyébként 
orvosszakmai kérdésekbe nem is szólnak bele. Aminek némiképp ellentmond az, hogy 
mégiscsak részt vesznek a kórházi ágyakról történő betegelszállítás vagy leürítés 
ellenőrzésében.  

Tehát, hogy valamennyire mégiscsak ez egy orvosszakmai kérdés, még akkor is, 
ha ez egy ellenőrzési feladat. Ezért szeretném hangsúlyozni, hogy semmiképpen nem a 
katonákat, rendőröket, katasztrófavédelmiseket teszem felelőssé azért, ami történik a 
magyar kórházakban, hanem az egészségügyi minisztert és a miniszterelnököt, tehát, 
hogy konkrétan kiraknak embereket a kórházakból, ez elfogadhatatlan.  

Azt szeretném akkor megkérdezni - máshogy kérdezek. Ez az 51 katona 
jellemzően milyen rendfokozatban van, és milyen típusú. Ugye, azt hallottuk, hogy 
nagyjából őrnagy, alezredes, ezredes, de lehet, hogy ez csak a rendőrökre vonatkozott, 
amikor tájékoztatást kaptunk. Azt mondta a kórházfőparancsnok, hogy ilyen logisztikai 
típusú emberek. Annyi logisztikus azért van, de azért ennyi nélkülözhető szerintem 
nincsen a Magyar Honvédségben. Akkor azt szeretném megkérdezni, hogy igaz-e, hogy 
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az ő munkájukat, akik most kórházparancsnokok lettek, a helyetteseik végzik el, illetve 
valamilyen egyéb módon oldották meg. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Parancsoljanak! 
 
KOROM FERENC, a Magyar Honvédség parancsnoka: Köszönöm szépen. 

Alelnök Úr! Én semmiképpen nem szerettem volna tiszteletlen lenni, elnézést kérek, 
ha ez így tűnt. Én tisztelek minden itt ülőt, tehát nem tiszteletlenség, mindösszesen 
nyílt ülésen ilyen számokat én nem mondhatok. A főigazgató úr utalt rá, hogy milyen 
következtetéseket lehet egy-egy ilyen számadatból levonni. 

Képviselő Asszony! Őrnagy, alezredes a katonák tekintetében is, és elsősorban 
logisztikai ismeretekkel rendelkező, vagy ilyen végzettségű katonatisztekről beszélünk. 
Még azt hadd jelentsem, hogy az ő munkájukat nyilván az alakulatoknál, a 
parancsnokságokon maradt más állomány látja el, mindaddig, amíg ezt a feladatot 
végzik. Egyébként a kiválasztásnál ez szempont volt, hogy a helyettesítés, illetve a 
munkavégzés megoldható legyen. Jelentem, befejeztem.  

 
ELNÖK: Zsigmond képviselő úr! 
 
DR. ZSIGMOND BARNA PÁL (Fidesz): Köszönöm szépen. Nagyon röviden. Van 

egy 2020/72-es kormányrendelet a kórházparancsnok és az egészségügyi készlet 
védelmére. Javaslom Mesterházy képviselő úrnak, alelnök úrnak is, hogy olvassa el, 
abból sok mindenre választ kap. Én mindenesetre nagyon köszönöm főigazgató úrnak 
és parancsnok úrnak, hogy eljöttek ide hozzánk. Számomra nagyon hasznos volt ez az 
együtt töltött két óra. Nagyon sok kérdésre kaptunk választ. Sajnálom Mesterházy 
alelnök úr, hogy a telefonját nézegeti, ahelyett, hogy hallgatta volna az 
előterjesztéseket, akkor biztos ő is sokkal több információval távozna erről az ülésről. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Alelnök Úr! 
 
MESTERHÁZY ATTILA (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Tudja, 

képes vagyok arra is, hogy nézzem a telefonomat, meg hallgatom azt is, amit ön mond, 
ha kell, akkor visszamondom magának szó szerint, hogy mit mondott. Nem ezzel van a 
probléma. Nem arról volt szó, parancsnok úr, hogy ön tiszteletlen volt, nem az 
udvariasságára utaltam, hanem az információ tartalmára. Továbbra is azt kérdezném, 
hogy akkor ön mi szerint választotta ki ezt a több mint ötven embert, ha ön nem kapott 
egy pontos politikai összefoglalót vagy szakmai összefoglalót arra, hogy milyen típusú 
emberre van szükség. Akkor hogyan határozta azt meg, hogy őrá, őrá és őrá van 
szüksége a magyar kormánynak, Magyarországnak ebben a helyzetben?  

És természetesen sok mindent el is olvasok, de szeretnék élni azzal a 
lehetőséggel, hogy ha itt van egy szakember, ha már meghívtuk, akkor fölteszek neki 
egy kérdést, mert különben mindent e-mailben meg tudnánk oldani, és nem kéne 
üléseznie ennek a bizottságnak. De ha már ülésezik ez a bizottság, akkor vegyük 
magunkat komolyan, és akkor kérném, ha tudna erre konkrétan még egy választ adni, 
hogy mi volt az a szempontrendszer, ami alapján ön mint egy vezető, kiválasztotta ezt 
az ötvenvalahány embert. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Parancsoljon!  
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KOROM FERENC, a Magyar Honvédség parancsnoka: Köszönöm szépen. 
Természetesen a feladat elrendelését megelőzően felmerült az az igény, hogy mely 
kórházakba, milyen feladatra kell embereket adni. Ezeket a feladatokat a miniszter úr 
határozta meg. Ennek megfelelően válogattuk ki az embereket. (Dr. Vadai Ágnes: 
Melyik…?) A honvédelmi miniszter úr.  

 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Köszönjük szépen vendégeinknek a rendkívül alapos 

előterjesztéseket. A zárt üléssel kapcsolatban elmondtam már a szempontokat, ami 
alapján végül is egy ilyen nyílt ülés keretében folytattuk le az elmúlt pár órás 
eszmecserét. Azt gondolom, hogy itt az ideje annak, hogy részemről is elhangozzon a 
köszönet és az elismerés azért a munkáért, amit a Magyar Honvédség kötelékébe 
tartozó katonák, munkatársak végeznek. Az egész ország egyfajta hadseregként küzd a 
vírussal, és az ország hadsereggé szervezésében a honvédségnek rendkívül fontos 
szerepe van. Azt gondolom, hogy a mostani ülésnek is ilyen szempontból nagyon fontos 
szerepe van, hiszen egyfajta állam az államban, hadsereg az országos hadseregben a 
Magyar Honvédség, és ebben az új típusú helyzetben úgy kell nekik helytállni, hogy 
egyébként egészen új típusú feladatokat kell elvégezzenek, és szemmel láthatóan 
rendkívül szerteágazó feladatokat végeznek el az élet szinte minden területén, a 
járőrözéstől a segélyvonalak működtetéséig, a nemzetközi kapcsolatokig, az 
egészségügyben, a gazdaságban végzett rendkívüli feladatokig. Tehát azt hiszem, hogy 
itt kulcsfontosságú az, hogy a honvédség, és nagy hangsúllyal itt a Katonai 
Nemzetbiztonsági Szolgálat is megfelelő támogatással tudja ezt a munkát elvégezni, és 
rendelkezzenek a megfelelő anyagi erőforrásokkal ahhoz, hogy ezt a munkát tudják 
végezni hosszútávon. Tehát azt hiszem, hogy most talán az egyik legfontosabb 
parlamenti feladatunk az elkövetkezendő időszakban, hogy garantáljuk az anyagi 
biztonságot a jövő évi költségvetés megalkotása során is. Egyébként ez nemzetközi, 
NATO-kötelezettségeinkhez is nagyon szorosan kapcsolódik, de mindazoknak a 
feladatoknak az ellátásához is, amit hallhattunk. E tekintetben is azt gondolom, hogy 
nagyon megnyugtató volt az ülés és az információ, amit kaphattunk, hogy minden 
okunk megvan arra, hogy erre számítsunk a jövőben. 

Egy új helyzetben vagyunk, egy új típusú honvédség, és egy új típusú, részben 
rendészeti típusú feladatrendszer, amit az egész országnak el kell látnia. Szeretném 
még egyszer megköszönni, hogy itt voltak velünk, és számítunk a további párbeszédre.  

Egyebek 

A napirendi pont lezárását követően arra szeretném felhívni képviselőtársaim 
figyelmét, hogy május 4-én nagyköveti meghallgatások keretében fogunk jelenleg 
látható módon legközelebb találkozni. 

Az ülés berekesztése 

Amennyiben nincs több hozzászólás, az ülést berekesztem. Köszönöm szépen a 
figyelmet.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 18 perc) 

  

Németh Zsolt 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Barna Beáta és Horváth Éva Szilvia 


